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1.  Introduction

1.1. General Information About Georgian

Georgian (ქართული ენა, kartuli ena) is the official language of Georgia. Georgian is the primary language of about 3.9 million people 

in Georgia itself (83 percent of the population), and of another 500,000 abroad (chiefly in Turkey, Iran, Russia, USA and Europe). It 

is the literary language for all ethnographic groups of Georgian people, especially those who speak other South Caucasian languages (or 

Kartvelian languages): Svans, Mingrelians, and Lazs. Gruzinic, or “Kivruli,” sometimes considered a separate Jewish language, is spoken 

by an additional 20,000 in Georgia and 65,000 elsewhere (primarily 60,000 in Israel).

The Georgian language belongs to the South Caucasian family, which also includes Svan, and Zan which consists of two 

dialects: Megrelian - spoken in Northwest Georgia and Laz spoken along the Black Sea coast of Turkey. The separation of the 

Kartvelian languages took part in the second millennium BC or earlier. Dialects of Georgian include Imeretian, Racha-Lechkhumian, 

Gurian, Adjaran, Imerkhevian (in Turkey), Kartlian, Kakhetian, Ingilo (in Azerbaijan), Tush, Khevsur, Mokhevian, Pshavian, Mtiuletian, 

Meskhetian and Fereydan dialect in Iran in Fereydunshahr.  

Georgia has a rich literary tradition. The oldest surviving literary text in Georgian is the “Martyrdom of the Holy Queen 

Shushanik“ (Tsamebay tsmindisa Shushanikisi, dedoplisa) by Iakob Tsurtaveli, from the 5th century AD. The Georgian national epic, 

“The Knight in the Panther's Skin“ (Vepkhist’q’aosani), by Shota Rustaveli, dates from the 12th century.

A. Georgian is an agglutinative language. That means that each grammatical category has its own markers. There could be a row of 

affixes in a word.

B. Georgian has a subject-verb-object primary sentence structure. But the word order is not as strict as in some other languages (such 

as English). Not all word orders are acceptable, but subject-object-verb is also possible.

C. Georgian is a post-positional language. Ad-positions are placed after the nouns and not before – as it is in English for example. 

D. There are no articles in Georgian.
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1 .2 . The Georgian Alphabet

Georgian has its own original alphabet. Georgian has been written in a variety of scripts over its history. These alphabets are called 

Asomtavruli (capitals), Nuskhuri (small letters) and Mkhedruli. According to Leonti Mroveli (the 11th century) the first Georgian 

alphabet was created by the first king of Caucasian Iberia (also called Kartli), Pharnavaz, in the 3rd century BC. However, the first 

examples of that alphabet, or its modified version, date from the 4th-5th centuries CE. During the centuries the alphabet was 

modernized.

Modern Georgian alphabet – Mkhedruli has 33 letters. The number of sound is equal to the number of letters: We read as we 

write. There are 33 letters for 33 sounds. That's why Georgian alphabet is considered one of the best among 14. Direction of writing 

is left to right and Georgian has no capital letters.

Letters ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ
Name an ban gan don en vin zen tan in k’an las man nar on p’ar zhan rae

National A a B b G g D d E e V v Z z T t I i K' k’ L l M m N n O o P’ p’ Zh zh R r

ISO 9984 A a B b G g D d E e V v Z z T’ t’ I i K k L l M m N n O o P p Ž ž R r

BGN A a B b G g D d E e V v Z z T’ t’ I i K k L l M m N n O o P p Zh zh R r

IPA /a/ /b/ /g/ /d/ /ɛ/ /v/ /z/ / tʰ/ /i/ /k’/ /l/ /m/ /n/ / ɔ/ /p’/ /ʒ/ /r/

Letters ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ
Name san t’ar un par kan ghan q’ar shin chin tsan dzil ts’il ch’ar khan jan hae

National S s T’ t’ U u P p K k Gh gh Q’ q’ Sh sh Ch ch Ts ts Dz dz Ts’ ts’ Ch’ ch’ Kh kh J j H h

ISO 9984 S s T t U u P’ p’ K’ k’ Ḡ ḡ Q q Š š Č' č' C' c' J j C c Č č X x J ̌ ǰ H h

BGN S s T t U u P’ p’ K’ k’ Gh gh Q q Sh sh Ch' ch' Ts’ ts’ Dz dz Ts ts Ch ch Kh kh J j H h

IPA /s/ /t’/ /u/ /pʰ/ /kʰ/ /ɣ/ /q’/ /ʃ/ /tʃ/ /ts/ /dz/ /ts’/ / tʃ’/ /x/ / dʒ/ /h/

We use the National transliteration for Georgian words.
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1.3. Traditional Georgian Linguistics Terminology

Before we start to speak about the Georgian verbal categories I should explain some terms which are very popular in traditional 

Georgian linguistics but they are absolutely new for a wide audience. Georgian scholars traditionally use “polypersonality” and “verbal 

person” or “verbal personality” instead of such terms as “valency”, “argument”, etc. There is a big difference between the terms: 

“verbal personality” (zmnis p’irianoba) and “valency”. In a few words this difference could be described as the following: the subject, 

direct object and indirect object are so called “verbal persons”. “Verbal personality” exposes their presence in the Georgian (Kartvelian) 

verb – with their morphological markers or without marking. “Valency” conveys the same meaning on the syntactic level and it is a 

very convenient term for Indo-European linguistics and for any mono-personal verbs. To describe the Georgian verbal categories I 

would prefer to use the Georgian traditional terms in respect to traditional Georgian linguistics, which begins from the 18th century and 

covers different fields of linguistics having the full, detailed description of Kartvelian and North Caucasian and many significant, 

valuable research papers on Oriental and European studies as well. Besides, using these terms is a trial of their integration to the 

world-wide linguistic audience. I think these terms may appear very useful for any description of polypersonal verb systems. In his 

book “Georgian. A Reading Grammar” H. Aronson also gave an advantage to using the terms from Georgian linguistics: “we prefer the 

more unusual but less misleading term.” (Aronson, 1982: 41)

11
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2. THE GEORGIAN VERB

2.1. General Information

The Georgian verb is polypersonal. It exposes the subject and both objects – direct and indirect. Every verbal person (argument) can be 

marked in the verb. The Georgian verb exposes the markers of the subject and objects. In a sentence using personal pronouns as 

subject is not obligatory, because the Georgian verb always exposes the subject and even the objects. One may say: me var (I am) or 

var, shen khar (you are) or khar, me vsts’avlob (I study) or vsts’avlob.

The negative form of the verbs can be produced by adding “ar” or “ara” before the verbs. Negative imperatives often use “nu”. 

Don’t be [so] bad! – nu iknebi aseti tsudi! Don’t be afraid! – nu geshinia! But “ar” is also used: Don’t be! – ar iq’o! The negative 

forms with “ar” usually are more categorical.

The markers of the subject and the object both are exposed in the verb, because the Georgian verb is polypersonal. There are 

four types of verbs in Georgian:

A. One personal: I go – mivdivar (me-I), I come – movdivar (me-I) 
The subject is always in the nominative case.

B. Two personal (subject and indirect object) intransitive: I know somebody – vitsnob (me-I mas-him/her) 
The subject is always in the nominative case and the indirect object is always in dative.

C. Two personal (subject and direct object) transitive: I paint – vkhat’av (me-I mas-him/her); 
in past tense: I painted – davkhat’e (me-I is-him/her)

D. Three personal (subject, indirect object and direct object) transitive: I paint it for him/her – vukhat’av (me-I mas-him/her mas-it);

I’m telling him it – vuambob (me-I mas-him/her mas-it).
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2.2. The Cases of Verbal Persons in Transitive Verbs

There are seven cases in Georgian: nominative, ergative, dative, genitive, instrumental, adverbial and vocative. Plural forms are produced 
by the suffix “-eb ,”  which appears after the root of the noun and before the case marker.

Nominative -i k'ats-i k'ats-eb-i

Ergative -ma k'ats-ma k'ats-eb-ma

Dative -s k'ats-s k'ats-eb-s

Genitive -is k'ats-is k'ats-eb-is

Instrumental -it k'ats-it k'ats-eb-it

Adverbial -ad k'ats-ad k'ats-eb-ad

Vocative -o k'ats-o! k'ats-eb-o!

The nominative, ergative and dative are the cases of verbal persons – a subject and one or more objects. 

Two-Personal Transitives (Group C.)

Present     T  ense     (I     Series  )  

Subject (S.) Direct Object (O.d.) Verb
kali surats khat’avs – The woman paints a picture.

Subject: nominative
Direct Object: dative

Past     Tense     /     Aorist     (II     Series  )  

Subject (S.) Direct Object (O.d.) Verb
kalma surati dakhat’a – The woman painted a picture.

Subject: ergative
Direct Object: nominative 
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Past     Unreal     /     Perfect     (III     S  eries)  

Subject (S.) Direct Object (O.d.) Verb
kals surati daukhat’avs – It seems, the woman painted a picture.

Subject: dative
Direct Object: nominative

Three-Personal Transitives (Group D.)

P  resent     Tense     (I     Series  )  

Subject (S.) Indirect Object (O.ind.) Direct Object (O.d.) Verb
kali dedas surats ukhat’avs – The woman paints a picture for [her] mother.

Subject: nominative
Direct Object: dative
Indirect Object: dative

Past     Completed     /     Aorist     (II     Series  )  

Subject (S.) Indirect Object (O.ind.) Direct Object (O.d.) Verb
kalma dedas surati daukhat’a – The woman painted a picture for [her] mother.

Subject: ergative
Direct Object: nominative 
Indirect Object: dative

Past     Unreal     /     Perfect     (III     S  eries)  

Subject (S.) Indirect Object (O.ind.) Direct Object (O.d.) Verb
kals dedistvis surati daukhat’avs – It seems, the woman painted a picture for [her] mother.

Subject: dative
Direct Object: nominative
Indirect Object: with postposition “for” – “-tvis  ” is out of verbal morphology. This becomes a two-personal verb now.

15



The markers of version in three-personal transitive verbs have lost their function in the third series of conjugation. The indirect 

object stays outside the verb, which keeps its possessive-destinative content by exposing the indirect object with the post-position “for” 

and the markers of version. Diachronically these forms of conjugation were originally from the static verbs, which had a choice 

between marked and unmarked forms of version. 

A. In transitive verbs the subject is nominative in present and in future tenses (in the I series), but it is ergative in the II series:

k  ’  atsi   mgels khat’avs. The man paints a wolf. (I series)
k  ’  atsi   mgels dakhat’avs. The man will paint a wolf. (I series)
k  ’  atsma   mgeli dakhat’a. The man painted a wolf. (II series)

B. In transitive verbs the direct object is in the dative case in present and in future tenses (in the I series), but it is nominative in 
the II series:

k’atsi mgels khat’avs. The man paints a wolf . (I series)
k’atsi mgels dakhat’avs. The man will paint a wolf . (I series)
k’atsma mgeli dakhat’a. The man painted a wolf. (II series)

The     cases     of     the     subject     and     direct     object     in     transitive     verbs  

I Series k’atsi (S.) nom. khat’avs surats (O.d.) dat. The man paints a picture.

II Series k’atsma (S.) erg. dakhat’a surati (O.d.) nom. The man painted a picture.

III Series k’atss (S.) dat. daukhat’avs surati (O.d.) nom. It seems, the man had painted a picture.

The indirect object is always in dative and the subject of intransitive verbs is always nominative.
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2.3. Markers of Verbal Persons

1. The markers of the subject:
I s. v- ----- I pl. v- ----- -t
II s. kh-, h-, s-, Ø- ----- II pl. kh-, h-, s, Ø- ----- -t
III s. ----- -s, -a, -o III pl. ----- -es, -en, -nen, -an, -on, -n

2. The direct object has no markers in the third person singular and plural. Only the indirect object is marked in the third person. The 
markers of the object:
I s. m- ----- I pl. gv- -----
II s. g- ----- II pl. g- ----- -t
III s. h-, s-, Ø- ----- III pl. h-, s-, Ø- ----- -t

2.4. Polypersonality

When the verbal morphology is rich, there is the less demand for some other categories. The polypersonal verb and the case system 

guarantee relatively free word order in sentences.

The polypersonal Basque verb, for instance, as opposed to Georgian, always exposes all markers of all its verbal persons. 

Whereas there are some morphologically non-referenced or weakly marked, or partially marked verbal persons or actants (arguments) in 

Georgian, these factors don’t apply to Basque as it is very accurate in exposing each verbal person. It has a strict succession in 

exposing its grammatical categories such as personality, ergativity, plurality, etc. Sometimes the Basque language has double referencing 

for some grammar categories.

In Georgian verbs, some personal referents meet each other in the prefix position and this fact has become the reason for many 

different opinions about this matter.

According to some contemporary Georgian linguists verbal personality is a morphological category and only referenced persons 

can be taken into account. We disagree with this opinion as we think that it’s very important for the Georgian verbal morphology to 

include the verbal personality of zero-marking persons and even non-referenced persons such as the third direct object in the modern 

Georgian language. The conjugation system in Georgian is based on such understanding of personality. Besides, this new theory of 
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verbal personality is full of logical problems.

    We consider valency as a semantic category. We can expose the appropriate linguistic universal regulation. There are different 

valency verbs in each language and the realization of these differences is the task of proper grammars.

2.5. The Conjugation System

The Georgian verb has three series and 11 so called mts’krivi or screeves (rows) of conjugation. There are 11 rows of conjugation in Georgian.

I Series

ats’mq’o – Present Indicative – is indefinite or present continuous, narrative (vkhat’av – I paint / I am painting). Sometimes these 

forms without a preverb may be poly-semantic with a meaning of future tense: vkhat’av – now and vkhat’av – tomorrow. 

uts’q’vet’eli – Imperfect – is past continuous, narrative (vkhat’avdi – I was painting).

ats’mq’os k’avshirebiti – Present Subjunctive – is the present subjunctive (vkhat’avde – if I paint / if I were painting).

mq’opadi – Future Indicative – is the imperfect future indefinite, narrative (davkhat’av – I will paint).

kholmeobiti – Conditional – is the future in the past conditional (davkhat’avdi – I would paint).

mq’opadis k’avshirebiti – Future Subjunctive – is the future subjunctive, conditional (davkha’tavde – if I were to paint).

II Series 

ts’q’vet’ili / aoristi – Aorist Indicative – is the general past, narrative: (da)vkhat’e – I have painted / I painted. It could be in the 

present/past perfect with preverbs.

II k’avshirebiti – Optative – is the future subjunctive: (da)vkhat’o – I should paint. It could also be in the present/past perfect with 

preverbs.

III Series 

I turmeobiti – Perfect – is the past narrative (the subject can hardly believe in his act: turme – it seems): (da)mikhat’avs – it seems I 

painted / I have/had painted. It could be in the present/past perfect with preverbs.
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II turmeobiti – Pluperfect – and III k’avshirebiti – Perfect Subjunctive – are very close rows; they are future in the past 

subjunctive conditional: (da)mekhat’a – (da)mekhat’os – if I had painted it.

The subjunctive mood is exposed by the following rows: ats’mq’os k’avshirebiti, kholmeobiti, mq’opadis k’avshirebiti, II k’avshirebiti 

and III k’avshirebiti.

The imperatives in modern Georgian don’t have special rows. They use the following rows: 

A. ts’q’vet’ili – dakhat’e! 

B. II k’avshirebiti – for the I and the III persons – (ar) davkhat’ot! (ar) dakhat’on! For negative imperatives of the 

II person – ar (da)khat’ot!

C. mq’opadi is seldom used, only for very categorical orders – (ar) davkhat’av!

Negative forms are produced by adding “ar” or “ver”. “ar” is more categorical. Compare:

ar davkhat’av – I will not paint
ver davkhat’av – I can’t paint

Indefinite
1. Present – ats’mq’o
2. Past – ts’q’vet’ili (aoristi)
3. Future – mq’opadi
4. Future in the past – kholmeobiti

Continuous 
1. Present – ats’mq’o
2. Past – uts’q’vet’eli
3. Future – ats’mq’o
4. Future in the past – II turmeobiti / III k’avshirebiti
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Perfect
1. Present – ts’q’vet’ili (aoristi) or I turmeobiti
2. Past – ts’q’vet’ili (aoristi) or I turmeobiti
3. Future – mq’opadi
4. Future in the past – II turmeobiti / III k’avshirebiti

Perfect-continuous
1. Present – uts’q’vet’eli
2. Past – uts’q’vet’eli
3. Future – mq’opadi
4. Future in the past – II turmeobiti / III k’avshirebiti

2 .6 . Thematic Markers

The difference between the I and the II series is the marker of theme – the so called thematic     marker  , which appears in the I series. 

Compare: I series – (da)vkhat’av and II series – vkhat’e. Thematic markers are the suffixes: -av, -am, -eb, -i, -ob, -op.

av – vkhat’av (I paint), vklav (I kill), vmarkhav (I bury), vkhurav (I close), vkharshav (I boil), vkhuchav (I close [my] eyes), vplangav 

(I spend money/time), vdzrav (I move), vzidav (I carry), vk’itkhav (I ask), vmalav (I hide), vbadzav (I imitate), vp’arav (I steal), 

vq’nosav (I sniff), vq’lap’av (I swallow), vkhedav (I look), vnakhav (I see), vparav (I cover), etc.

am – is seldom used, vdgam (I stand), vabam (I tie).

em – is used only with one verb, which changes its meaning by adding different preverbs: mivtsem (I give), gavstem (I give away), 

davtsem (I knock [him/it] down).

op – is used only with one verb with different preverbs which changes the word’s meaning: gavq’op (I divide), davq’op (I part), 

shevq’op (I put in), mivq’op (I follow).

i   – vtkhri (I dig), vsvri (I dirty), vzrdi (I up-bring), vtsdi (I examine, try), vtsvli (I change), vtvli (I count, consider), vtsli 

(I make empty), vch’ri (I cut), vshli (I open), vq’ri (I throw away). Many of these will have the vocal “a” in the root of the 

II series. Compare: vtkhri-vtkhare, (I dig – I dug) vtsvli-vtsvale, (I change – I changed) vshli-vhsale, (I open – I opened) 

vq’ri-vq’are (I throw away – I thew away), etc.
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eb – is very often used: vak’eteb (I make), vasheneb (I build), vats’itleb (I make [it] red), vaq’vitleb (I make [it] yellow), etc.

ob – vsts’avlob (I study), vkhumrob (I joke), vtskhovrob (I live), vtamashob (I play), vnadirob (I hunt), vvach’rob (I trade), vsauzmob 

(I have breakfast), vsadolob (I have dinner), vsamkhrob (I have lunch), vvakhshmob (I have supper), etc.

A few verbs have lack thematic forms for the I and the II series: vts’er (I write), vcham (I eat), vt’ekh (I break), vretskh (I 

wash), vtkhov (I ask for), vban (I wash [him/her]). These don’t have any thematic markers. 

There is also another group of verbs which changes the vocal (e→i) inside the root having “e” in the I series and “i” in the II 

series: vglej-vglije (I uproot), vdrek’–vdrik’e (I bend), vzel–vzile (I stir), vgrekh–vgrikhe (I pend), vchkhrek’–vchkhrik’e (I search), 

vchkhvlet’–vchkhvlit’e (I prick/stick), vch’q’let’–vch’q’lit’e (I crush). 

In some dialects these forms are used with the “-av” suffix. This has an intensive tendency in the language. 

2.7. Inversion

The III series has three rows. In this series ONLY transitive verbs have inversion. The subject is exposed by the markers of the 

object and the object is exposed by the markers of the subject. Compare: 

I Series I paint it. me (S.) vkhat’av mas (O.d)
III Series It seems I have painted it. me (S.) damikhat’avs is (O.d.)

In the first example “v-” is the I person subject marker, but in the second example the marker for the I person subject is 

“m-”, which is usually the I person object marker and the III person object is exposed by the subject marker “-s.”

Inversion is a result of the actualization of the object as a demand from the ergative construction created by the transitive verbs. 

In the III series the role of the thinking subject (the human) is not as clear nor as categorical as it is in the aorist and it is also in 

the dative case. The forms of the III series in transitive verbs are exposing the inversional possesivity.
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2.8. Version

2 .8 .1 . Verbal Category of Version

Georgian polypersonal verbs can expose relations between verbal persons.

Version is a verbal category which shows inter-verbal person relations. Georgian verbs can even convey possessive meaning. It 

shows to whom the verbal action is destined or oriented. This is a category of polypersonal verbs and we can expose the one way 

statistic linguistic regulation. Only polypersonal verbs can expose the verbal possessive category of version.

The markers of version are prefixes. These markers are the vowels “a”, “i” and “u”. They appear after the personal prefixes. 

There are many works about vowel prefixes in Georgian verbs. Georgian linguists have performed excellent investigations concerning the 

different functions of these vowels in different verbal forms. We avoided giving a long history of these investigations in our book, as it 

would take us too far from our subject and besides, many of these investigations are well-known for the wider linguistic audience. 

There are three types of version: 

1. Neutral – with the prefix markers “a-”, “Ø-”. I’m painting it – v-Ø-khat’av;

2. Subjective – with the prefix marker “i-”. I’m painting it for myself – v-i-khat’av. The verbal act is performed by the subject and 

for the subject. This is a category of introversion semantics (Machavariani, 1987:124). 

3. Objective – with the prefix markers “i” – marks the indirect object of the I-II persons and “u” – for the indirect object of the 

III person. The objective version conveys the meaning that the verbal act is performed for the interests of the indirect object. 

Compare: I’m painting it for you – g-i-khat’av and I’m painting it for him/her – v-u-khat’av. This is a category of extraversion 

semantics (Machavariani, 1987:124).

The subjective version exposes the subject acting on its own body and the subject performing the verbal act for his/her own 

self. Only two-personal transitive verbs have this form of version. Examples: v-i-ban t’ans/p’irs (I wash my body/face myself),

v-i-vartskhni tmas (I comb my hair myself), v-i-retskhav t’ansatsmels (I wash my clothes myself). Only two-personal transitive 

verbs with the III person direct object (singular or plural) can show the subjective version.
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2.8.2. Reflexivity And Version

Today we have the three dimensional model of version in Georgian, but in our opinion there was a two-dimensional model of version 

in the Georgian language (and in all the Kartvelian languages as well). It was as the prior opposition of the forms with and 

without version. Later the prefix mono-personality of Georgian verbs actively helped to create the new form of the opposition – the 

subjective version. The reflexive and version flow together. But we must note that the reflexive is a different grammatical category with 

its proper syntactic and morpho-semantic models. Reflexive as a semantic category loses its independence joining to the morphology of 

version creating the three dimensional model for the Kartvelian languages. The verbal type of reflexive-marking reduces the need of any 

kind of other exposition in morphology. With “-tvis” – the postposition in the category of reflexive produces out-verb reflexivity 

creating the parallel schemes on syntactic level. The primary function of the postposition “-tvis” is reflexivity as it is produced from 

the form tavi (head). In many languages “head” produces the reflexive forms. For example, to expose this meaning in the Basque 

language to a noun or a pronoun in dative is added “head” (buru) in dative: Gure buruari – for us; Bere buruari – for himself. 

The Georgian syntactic reflexive is mainly produced by the form tavistvis which is a reduplication of the formants, as the 

postposition “-tvis” is produced from “tavi”. Such reduplication was used to distinguish reflexivity from the syntactic category of 

version.

The relation between reflexivity and version is very specific: if we have the forms of objective version, the forms with the

“–tvis” postposition are not acceptable there; for example: mik’etebs chemtvis (he/she does it for me) – is prohibited in the language, 

while with reflexive version we can have vik’eteb chemtvis (I do it for myself). So, reflexive as a category can accept the 

reduplicative referencing in opposite to the category of version. This is a significant difference between reflexivity and version. So, the 

23



subjective version can afford additional referencing for the reflexive or introversion semantics in the sentence in difference from the 

extraversion semantics of objective version.   

Reflexivity requires a special attitude with causation when the direct object is the first or the second person; 

compare: daavits’q’a – man mas is (he/she made him forget it) and daavits’q’a – man mas sheni tavi (he/she made him/her forget 

you), dagavits’q’a – man shen chemi tavi (he/she made you forget me), damavits’q’a – man me sheni tavi (he/she made me forget 

you). The first and the second direct objects enter the verb by reflexive forms as the third person through the possessive pronoun and 

tavi. This has no alternative in the modern Georgian language. It’s rare when the first and the second persons create the forms not like 

the third one. The third person has a choice in this paradigm: to give the verbal referencing – daavits’q’a – man mas is (he/she made 

him/her forget her) or to follow the first two persons making the symmetric system – daavits’q’a – man mas misi tavi (he/she made 

him/her forget him/her). 
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2.8.3. Version In Conjugation

Version appears in all rows of conjugation expect the third series. Compare the two schemes without and with version 

(khat’va – to paint):

I Series

ats’mq’o (Present)

A. (S., O.d.) vkhat av’  – I am painting it / I paint it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- gkhat’av vkhat’av ----- gkhat’avt vkhat’av 

II s. mkhat’av ----- khat’av gvkhat’av ----- khat’av 

III s. mkhat’avs gkhat’avs khat’avs gvkhat’avs gkhat’avt khat’avs 

I pl. ----- gkhat’avt vkhat’avt ----- gkhat’avt vkhat’avt 

II pl. mkhat’avt ----- khat’avt gvkhat’avt ----- khat’avt 

III pl. mkhat’aven gkhat’aven khat’aven gvkhat’aven gkhat’aven khat’aven 

A-I. (S., O.d., O.ind.) vakhat av’  – I am painting it on him/her/it / I paint it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- gakhat’av vakhat’av ----- gakhat’avt vakhat’av 

II s. makhat’av ----- akhat’av gvakhat’av ----- akhat’av 

III s. makhat’avs gakhat’avs akhat’avs gvakhat’avs gakhat’avt akhat’avs 

I pl. ----- gakhat’avt vakhat’avt ----- gakhat’avt vakhat’avt 

II pl. makhat’avt ----- akhat’avt gvakhat’avt ----- akhat’avt 

III pl. makhat’aven gakhat’aven akhat’aven gvakhat’aven gakhat’aven akhat’aven 
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B. (S., O.d., O.ind.) vukhat av’  – I am painting it for him/her/it / I paint it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- gikhat’av vukhat’av ----- gikhat’avt vukhat’av 

II s. mikhat’av ----- ukhat’av gvikhat’av ----- ukhat’av 

III s. mikhat’avs gikhat’avs ukhat’avs gvikhat’avs gikhat’avt ukhat’avs 

I pl. ----- gikhat’avt vukhat’avt ----- gikhat’avt vukhat’avt 

II pl. mikhat’avt ----- ukhat’avt gvikhat’avt ----- ukhat’avt 

III pl. mikhat’aven gikhat’aven ukhat’aven gvikhat’aven gikhat’aven ukhat’aven 

C. (S., O.d.) vikhat av’  – I am painting it for myself / I paint it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- vikhat’av ----- ----- vikhat’av 

II s. ----- ----- ikhat’av ----- ----- ikhat’av 

III s. ----- ----- ikhat’avs ----- ----- ikhat’avs 

I pl. ----- ----- vikhat’avt ----- ----- vikhat’avt 

II pl. ----- ----- ikhat’avt ----- ----- ikhat’avt 

III pl. ----- ----- ikhat’aven ----- ----- ikhat’aven 

uts’q’vet’eli (Imperfect)

A. (S., O.d.) vkhat avdi’  – I was painting it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- gkhat’avdi vkhat’avdi ----- gkhat’avdit vkhat’avdi 

II s. mkhat’avdi ----- khat’avdi gvkhat’avdi ----- khat’avdi 

III s. mkhat’avda gkhat’avda khat’avda gvkhat’avda gkhat’avdat khat’avda 

I pl. ----- gkhat’avdit vkhat’avdit ----- gkhat’avdit vkhat’avdit 

II pl. mkhat’avdit ----- khat’avdit gvkhat’avdit ----- khat’avdit 

III pl. mkhat’avdnen gkhat’avdnen khat’avdnen gvkhat’avdnen gkhat’avdnen khat’avdnen 
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A-I. (S., O.d., O.ind.) vakhat avdi’  – I was painting it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- gakhat’avdi vakhat’avdi ----- gakhat’avdit vakhat’avdi 

II s. makhat’avdi ----- akhat’avdi gvakhat’avdi ----- akhat’avdi 

III s. makhat’avda gakhat’avda akhat’avda gvakhat’avda gakhat’avdat akhat’avda 

I pl. ----- gakhat’avdit vakhat’avdit ----- gakhat’avdit vakhat’avdit 

II pl. makhat’avdit ----- akhat’avdit gvakhat’avdit ----- akhat’avdit 

III pl. makhat’avdnen gakhat’avdnen akhat’avdnen gvakhat’avdnen gakhat’avdnen akhat’avdnen 

B. (S., O.d., O.ind.) vukhat avdi’  – I was painting it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- gikhat’avdi vukhat’avdi ----- gikhat’avdit vukhat’avdi 

II s. mikhat’avdi ----- ukhat’avdi gvikhat’avdi ----- ukhat’avdi 

III s. mikhat’avda gikhat’avda ukhat’avda gvikhat’avda gikhat’avdat ukhat’avda 

I pl. ----- gikhat’avdit vukhat’avdit ----- gikhat’avdit vukhat’avdit 

II pl. mikhat’avdit ----- ukhat’avdit gvikhat’avdit ----- ukhat’avdit 

III pl. mikhat’avdnen gikhat’avdnen ukhat’avdnen gvikhat’avdnen gikhat’avdnen ukhat’avdnen 

C. (S., O.d.) vikhat avdi’  – I was painting it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- vikhat’avdi ----- ----- vikhat’avdi 

II s. ----- ----- ikhat’avdi ----- ----- ikhat’avdi 

III s. ----- ----- ikhat’avda ----- ----- ikhat’avda 

I pl. ----- ----- vikhat’avdit ----- ----- vikhat’avdit 

II pl. ----- ----- ikhat’avdit ----- ----- ikhat’avdit 

III pl. ----- ----- ikhat’avdnen ----- ----- ikhat’avdnen 
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atsmq’os k’avshirebiti (Present Subjunctive)

A. (S., O.d.) vkhat avde’  – (if) I were painting it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- gkhat’avde vkhat’avde ----- gkhat’avdet vkhat’avde 

II s. mkhat’avde ----- khat’avde gvkhat’avde ----- khat’avde 

III s. mkhat’avdes gkhat’avdes khat’avdes gvkhat’avdes gkhat’avdet khat’avdes 

I pl. ----- gkhat’avdet vkhat’avdet ----- gkhat’avdet vkhat’avdet 

II pl. mkhat’avdet ----- khat’avdet gvkhat’avdet ----- khat’avdet 

III pl. mkhat’avdnen gkhat’avdnen khat’avdnen gvkhat’avdnen gkhat’avdnen khat’avdnen 

A-I. (S., O.d., O.ind.) vakhat avde’  – (if) I were painting it on him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- gakhat’avde vakhat’avde ----- gakhat’avdet vakhat’avde 

II s. makhat’avde ----- akhat’avde gvakhat’avde ----- akhat’avde 

III s. makhat’avdes gakhat’avdes akhat’avdes gvakhat’avdes gakhat’avdet akhat’avdes 

I pl. ----- gakhat’avdet vakhat’avdet ----- gakhat’avdet vakhat’avdet 

II pl. makhat’avdet ----- akhat’avdet gvakhat’avdet ----- akhat’avdet 

III pl. makhat’avdnen gakhat’avdnen akhat’avdnen gvakhat’avdnen gakhat’avdnen akhat’avdnen 

B. (S., O.d., O.ind.) vukhat avde’  – (if) I were painting it for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- gikhat’avde vukhat’avde ----- gikhat’avdet vukhat’avde 

II s. mikhat’avde ----- ukhat’avde gvikhat’avde ----- ukhat’avde 

III s. mikhat’avdes gikhat’avdes ukhat’avdes gvikhat’avdes gikhat’avdet ukhat’avdes 

I pl. ----- gikhat’avdet vukhat’avdet ----- gikhat’avdet vukhat’avdet 

II pl. mikhat’avdet ----- ukhat’avdet gvikhat’avdet ----- ukhat’avdet 

III pl. mikhat’avdnen gikhat’avdnen ukhat’avdnen gvikhat’avdnen gikhat’avdnen ukhat’avdnen 

28



C. (S., O.d.) vikhat avde’  – (if) I were painting it for myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- vikhat’avde ----- ----- vikhat’avde 

II s. ----- ----- ikhat’avde ----- ----- ikhat’avde 

III s. ----- ----- ikhat’avdes ----- ----- ikhat’avdes 

I pl. ----- ----- vikhat’avdet ----- ----- vikhat’avdet 

II pl. ----- ----- ikhat’avdet ----- ----- ikhat’avdet

III pl. ----- ----- ikhat’avdnen ----- ----- ikhat’avdnen

mq’opadi (Future)

A. (S., O.d.) davkhat av’  – I will paint it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- dagkhat’av davkhat’av ----- dagkhat’avt davkhat’av 

II s. damkhat’av ----- dakhat’av dagvkhat’av ----- dakhat’av 

III s. damkhat’avs dagkhat’avs dakhat’avs dagvkhat’avs dagkhat’avt dakhat’avs 

I pl. ----- dagkhat’avt davkhat’avt ----- dagkhat’avt davkhat’avt 

II pl. damkhat’avt ----- dakhat’avt dagvkhat’avt ----- dakhat’avt 

III pl. damkhat’aven dagkhat’aven dakhat’aven dagvkhat’aven dagkhat’aven dakhat’aven 

A-I. (S., O.d., O.ind.) davakhat av’  – I will paint it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- dagakhat’av davakhat’av ----- dagakhat’avt davakhat’av 

II s. damakhat’av ----- daakhat’av dagvakhat’av ----- daakhat’av 

III s. damakhat’avs dagakhat’avs daakhat’avs dagvakhat’avs dagakhat’avt daakhat’avs 

I pl. ----- dagakhat’avt davakhat’avt ----- dagakhat’avt davakhat’avt 

II pl. damakhat’avt ----- daakhat’avt dagvakhat’avt ----- daakhat’avt 

III pl. damakhat’aven dagakhat’aven daakhat’aven dagvakhat’aven dagakhat’aven daakhat’aven 
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B. (S., O.d., O.ind.) davukhat av’  – I will paint it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- dagikhat’av davukhat’av ----- dagikhat’avt davukhat’av 

II s. damikhat’av ----- daukhat’av dagvikhat’av ----- daukhat’av 

III s. damikhat’avs dagikhat’avs daukhat’avs dagvikhat’avs dagikhat’avt daukhat’avs 

I pl. ----- dagikhat’avt davukhat’avt ----- dagikhat’avt davukhat’avt 

II pl. damikhat’avt ----- daukhat’avt dagvikhat’avt ----- daukhat’avt 

III pl. damikhat’aven dagikhat’aven daukhat’aven dagvikhat’aven dagikhat’aven daukhat’aven 

C. (S., O.d.) davikhat av’  – I will paint it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- davikhat’av ----- ----- davikhat’av 

II s. ----- ----- daikhat’av ----- ----- daikhat’av 

III s. ----- ----- daikhat’avs ----- ----- daikhat’avs 

I pl. ----- ----- davikhat’avt ----- ----- davikhat’avt 

II pl. ----- ----- daikhat’avt ----- ----- daikhat’avt

III pl. ----- ----- daikhat’aven ----- ----- daikhat’aven

kholmeobiti (Conditional)

A. (S., O.d.) davkhat avdi’  – I would paint it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- dagkhat’avdi davkhat’avdi ----- dagkhat’avdit davkhat’avdi 

II s. damkhat’avdi ----- dakhat’avdi dagvkhat’avdi ----- dakhat’avdi 

III s. damkhat’avda dagkhat’avda dakhat’avda dagvkhat’avda dagkhat’avdat dakhat’avda 

I pl. ----- dagkhat’avdit davkhat’avdit ----- dagkhat’avdit davkhat’avdit 

II pl. damkhat’avdit ----- dakhat’avdit dagvkhat’avdit ----- dakhat’avdit 

III pl. damkhat’avdnen dagkhat’avdnen dakhat’avdnen dagvkhat’avdnen dagkhat’avdnen dakhat’avdnen 
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A-I. (S., O.d., O.ind.) davakhat avdi’  – I would paint it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- dagakhat’avdi davakhat’avdi ----- dagakhat’avdit davakhat’avdi 

II s. damakhat’avdi ----- daakhat’avdi dagvakhat’avdi ----- daakhat’avdi 

III s. damakhat’avda dagakhat’avda daakhat’avda dagvakhat’avda dagakhat’avdat daakhat’avda 

I pl. ----- dagakhat’avdit davakhat’avdit ----- dagakhat’avdit daavakhat’avdit 

II pl. damakhat’avdit ----- daakhat’avdit dagvakhat’avdit ----- daakhat’avdit 

III pl. damakhat’avdnen dagakhat’avdnen daakhat’avdnen dagvakhat’avdnen dagakhat’avdnen daakhat’avdnen 

B. (S., O.d., O.ind.) davukhat avdi’  – I would paint it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- dagikhat’avdi davukhat’avdi ----- dagikhat’avdit davukhat’avdi 

II s. damikhat’avdi ----- daukhat’avdi dagvikhat’avdi ----- daukhat’avdi 

III s. damikhat’avda dagikhat’avda daukhat’avda dagvikhat’avda dagikhat’avdat daukhat’avda 

I pl. ----- dagikhat’avdit davukhat’avdit ----- dagikhat’avdit davukhat’avdit 

II pl. damikhat’avdit ----- daukhat’avdit dagvikhat’avdit ----- daukhat’avdit 

III pl. damikhat’avdnen dagikhat’avdnen daukhat’avdnen dagvikhat’avdnen dagikhat’avdnen daukhat’avdnen 

C. (S., O.d.) davikhat avdi’  – I would paint it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- davikhat’avdi ----- ----- davikhat’avdi 

II s. ----- ----- daikhat’avdi ----- ----- daikhat’avdi 

III s. ----- ----- daikhat’avda ----- ----- daikhat’avda 

I pl. ----- ----- davikhat’avdit ----- ----- davikhat’avdit 

II pl. ----- ----- daikhat’avdit ----- ----- daikhat’avdit

III pl. ----- ----- daikhat’avdnen ----- ----- daikhat’avdnen

31



mq’opadis k’avshirebiti (Future Subjunctive)

A. (S., O.d.) davkhat avde’  – (if) I were to paint it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- dagkhat’avde davkhat’avde ----- dagkhat’avdet davkhat’avde 

II s. damkhat’avde ----- dakhat’avde dagvkhat’avde ----- dakhat’avde 

III s. damkhat’avdes dagkhat’avdes dakhat’avdes dagvkhat’avdes dagkhat’avdet dakhat’avdes 

I pl. ----- dagkhat’avdet davkhat’avdet ----- dagkhat’avdet davkhat’avdet 

II pl. damkhat’avdet ----- dakhat’avdet dagvkhat’avdet ----- dakhat’avdet 

III pl. damkhat’avdnen dagkhat’avdnen dakhat’avdnen dagvkhat’avdnen dagkhat’avdnen dakhat’avdnen 

A-I. (S., O.d., O.ind.) davakhat avde’  – (if) I were to paint it on him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- dagakhat’avde davakhat’avde ----- dagakhat’avdet davakhat’avde 

II s. damakhat’avde ----- daakhat’avde dagvakhat’avde ----- daakhat’avde 

III s. damakhat’avdes dagakhat’avdes daakhat’avdes dagvakhat’avdes dagakhat’avdet daakhat’avdes 

I pl. ----- dagakhat’avdet davakhat’avdet ----- dagakhat’avdet davakhat’avdet 

II pl. damakhat’avdet ----- daakhat’avdet dagvakhat’avdet ----- daakhat’avdet 

III pl. damakhat’avdnen dagakhat’avdnen daakhat’avdnen dagvakhat’avdnen dagakhat’avdnen daakhat’avdnen 

B. (S., O.d., O.ind.) davukhat avde’  – (if) I were to paint it for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- dagikhat’avde davukhat’avde ----- dagikhat’avdet davukhat’avde 

II s. damikhat’avde ----- daukhat’avde dagvikhat’avde ----- daukhat’avde 

III s. damikhat’avdes dagikhat’avdes daukhat’avdes dagvikhat’avdes dagikhat’avdet daukhat’avdes 

I pl. ----- dagikhat’avdet davukhat’avdet ----- dagikhat’avdet davukhat’avdet 

II pl. damikhat’avdet ----- daukhat’avdet dagvikhat’avdet ----- daukhat’avdet 

III pl. damikhat’avdnen dagikhat’avdnen daukhat’avdnen dagvikhat’avdnen dagikhat’avdnen daukhat’avdnen 
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C. (S., O.d.) davikhat avde’  – (if) I were to paint for myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- davikhat’avde ----- ----- davikhat’avde 

II s. ----- ----- daikhat’avde ----- ----- daikhat’avde 

III s. ----- ----- daikhat’avdes ----- ----- daikhat’avdes 

I pl. ----- ----- davikhat’avdet ----- ----- davikhat’avdet 

II pl. ----- ----- daikhat’avdet ----- ----- daikhat’avdet

III pl. ----- ----- daikhat’avdnen ----- ----- daikhat’avdnen

II Series

ts’q’vet’ili (Aorist)

A. (S., O.d.) (da)vkhat e’  – I painted it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (da)gkhat’e (da)vkhat’e ----- (da)gkhat’et (da)vkhat’e 

II s. (da)mkhat’e ----- (da)khat’e (da)gvkhat’e ----- (da)khat’e 

III s. (da)mkhat’a (da)gkhat’a (da)khat’a (da)gvkhat’a (da)gkhat’at (da)khat’a 

I pl. ----- (da)gkhat’et (da)vkhat’et ----- (da)gkhat’et (da)vkhat’et 

II pl. (da)mkhat’et ----- (da)khat’et (da)gvkhat’et ----- (da)khat’et 

III pl. (da)mkhat’es (da)gkhat’es (da)khat’es (da)gvkhat’es (da)gkhat’es (da)khat’es 

A-I. (S., O.d., O.ind.) (da)vakhat e’  – I painted it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (da)gakhat’e (da)vakhat’e ----- (da)gakhat’et (da)vakhat’e 

II s. (da)makhat’e ----- (da)akhat’e (da)gvakhat’e ----- (da)akhat’e 

III s. (da)makhat’a (da)gakhat’a (da)akhat’a (da)gvakhat’a (da)gakhat’at (da)akhat’a 

I pl. ----- (da)gakhat’et (da)avkhat’et ----- (da)gakhat’et (da)vakhat’et 

II pl. (da)makhat’et ----- (da)akhat’et (da)gvakhat’et ----- (da)akhat’et 

III pl. (da)makhat’es (da)gakhat’es (da)akhat’es (da)gvakhat’es (da)gakhat’es (da)akhat’es 
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B. (S., O.d., O.ind.) (da)vukhat e’  – I painted it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (da)gikhat’e (da)vukhat’e ----- (da)gikhat’et (da)vukhat’e 

II s. (da)mikhat’e ----- (da)ukhat’e (da)givkhat’e ----- (da)ukhat’e 

III s. (da)mikhat’a (da)gikhat’a (da)ukhat’a (da)givkhat’a (da)gikhat’at (da)ukhat’a 

I pl. ----- (da)gikhat’et (da)vukhat’et ----- (da)gikhat’et (da)vukhat’et 

II pl. (da)mikhat’et ----- (da)ukhat’et (da)givkhat’et ----- (da)ukhat’et 

III pl. (da)mikhat’es (da)gikhat’es (da)ukhat’es (da)givkhat’es (da)gikhat’es (da)ukhat’es 

C. (S., O.d.) (da)vikhat e’  – I painted it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (da)vikhat’e ----- ----- (da)vikhat’e 

II s. ----- ----- (da)ikhat’e ----- ----- (da)ikhat’e 

III s. ----- ----- (da)ikhat’a ----- ----- (da)ikhat’a 

I pl. ----- ----- (da)vikhat’et ----- ----- (da)vikhat’et 

II pl. ----- ----- (da)ikhat’et ----- ----- (da)ikhat’et

III pl. ----- ----- (da)ikhat’es ----- ----- (da)ikhat’es

II k’avshirebiti (Optative)

A. (S., O.d.) (da)vkhat o’  – I (should) paint it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (da)gkhat’o (da)vkhat’o ----- (da)gkhat’ot (da)vkhat’o 

II s. (da)mkhat’o ----- (da)khat’o (da)gvkhat’o ----- (da)khat’o 

III s. (da)mkhat’os (da)gkhat’os (da)khat’os (da)gvkhat’os (da)gkhat’ot (da)khat’os 

I pl. ----- (da)gkhat’ot (da)vkhat’ot ----- (da)gkhat’ot (da)vkhat’ot 

II pl. (da)mkhat’ot ----- (da)khat’ot (da)gvkhat’ot ----- (da)khat’ot 

III pl. (da)mkhat’on (da)gkhat’on (da)khat’on (da)gvkhat’on (da)gkhat’on (da)khat’on 
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A-I. (S., O.d., O.ind.) (da)vakhat o’  – I (should) paint it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (da)gakhat’o (da)vakhat’o ----- (da)gakhat’ot (da)vakhat’o 

II s. (da)makhat’o ----- (da)akhat’o (da)gvakhat’o ----- (da)akhat’o 

III s. (da)makhat’os (da)gakhat’os (da)akhat’os (da)gvakhat’os (da)gakhat’ot (da)akhat’os 

I pl. ----- (da)gakhat’ot (da)vakhat’ot ----- (da)gakhat’ot (da)vakhat’ot 

II pl. (da)makhat’ot ----- (da)akhat’ot (da)gvakhat’ot ----- (da)akhat’ot 

III pl. (da)makhat’on (da)gakhat’on (da)akhat’on (da)gvakhat’on (da)gakhat’on (da)akhat’on 

B. (S., O.d., O.ind.) (da)vukhat o’  – I (should) paint it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (da)gikhat’o (da)vukhat’o ----- (da)gikhat’ot (da)vukhat’o 

II s. (da)mikhat’o ----- (da)ukhat’o (da)givkhat’o ----- (da)ukhat’o 

III s. (da)mikhat’o (da)gikhat’os (da)ukhat’os (da)givkhat’os (da)gikhat’ot (da)ukhat’os 

I pl. ----- (da)gikhat’ot (da)vukhat’o ----- (da)gikhat’ot (da)vukhat’ot 

II pl. (da)mikhat’ot ----- (da)ukhat’ot (da)givkhat’ot ----- (da)ukhat’ot 

III pl. (da)mikhat’on (da)gikhat’on (da)ukhat’on (da)givkhat’on (da)gikhat’on (da)ukhat’on 

C. (S., O.d.) (da)vikhat o’  – I (should) paint it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (da)vikhat’o ----- ----- (da)vikhat’o 

II s. ----- ----- (da)ikhat’o ----- ----- (da)ikhat’o

III s. ----- ----- (da)ikhat’os ----- ----- (da)ikhat’os 

I pl. ----- ----- (da)vikhat’o ----- ----- (da)vikhat’o

II pl. ----- ----- (da)ikhat’ot ----- ----- (da)ikhat’ot

III pl. ----- ----- (da)ikhat’on ----- ----- (da)ikhat’on
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III Series

I turmeobiti (Present Perfect)

A. (S., O.d.) (da)mikhat avs’  – (it seems) I have painted it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (da)mikhat’ikhar (da)mikhat’avs ----- (da)mikhat’ikhart (da)mikhat’avs

II s. (da)gikhat’ivar ----- (da)gikhatavs (da)gikhat’ivart ----- (da)gikhatavt

III s. (da)vukhat’ivar (da)ukhat’ikhar (da)ukhat’avs (da)vukhat’ivar (da)ukhat’ikhart (da)ukhat’avs

I pl. ----- (da)gvikhat’ikhar (da)gvikhat’avs ----- (da)gvikhat’ikhart (da)gvikhat’avs

II pl. (da)gikhat’ivart ----- (da)gikhat’avt (da)gikhat’ivart ----- (da)gikhat’avt

III pl. (da)vukhat’ivar (da)ukhat’ikhar (da)ukhat’avt (da)vukhat’ivart (da)ukhat’ikhart (da)ukhat’avt

I turmeobiti (Pluperfect)

A. (S., O.d.) (da)mekhat a’  – (if) I had painted it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (da)mekhat’e (da)mekhat’a ----- (da)mekhat’et (da)mekhat’a

II s. (da)gekhat’e ----- (da)gekhata (da)gekhat’et ----- (da)gekhat’a

III s. (da)vekhat’e (da)ekhat’e (da)ekhat’a (da)vekhat’et (da)ekhat’et (da)ekhat’a

I pl. ----- (da)gvekhat’e (da)gvekhat’a ----- (da)gvekhat’et (da)gvekhat’a

II pl. (da)gekhat’et ----- (da)gekhat’at (da)gekhat’et ----- (da)gekhat’at

III pl. (da)vekhat’e (da)ekhat’e (da)ekhat’at (da)vekhat’et (da)ekhat’et (da)ekhat’at
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III k’avshirebiti (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) (da)mekhat os’  – (I wish) I could paint it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (da)mekhat’o (da)mekhat’os ----- (da)mekhat’ot (da)mekhat’os

II s. (da)gekhat’o ----- (da)gekhatos (da)gekhat’ot ----- (da)gekhatos

III s. (da)vekhat’o (da)ekhat’o (da)ekhat’os (da)vekhat’ot (da)ekhat’ot (da)ekhat’os

I pl. ----- (da)gvekhat’o (da)gvekhat’os ----- (da)gvekhat’ot (da)gvekhat’os

II pl. (da)gekhat’ot ----- (da)gekhat’ot (da)gekhat’ot ----- (da)gekhat’ot

III pl. (da)vekhat’o (da)ekhat’o (da)ekhat’ot (da)vekhat’ot (da)ekhat’ot (da)ekhat’ot

In the A and C tables we have the two-personal transitive verbs with the subject and the direct object. The B tables expose the three-

personal transitive verbs with the subject, the direct object (the III person singular for all forms) and the indirect object. The A-I 

tables with “a-” prefix vowel are three-personal verbs.

We can observe the same changes in causative conjugation in terms of version:

ats’mq’o (Present)

A. (S., O.d., O.ind.) vakhat vineb’  – I am making him/her/it paint it / I make him/her/it paint it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- gakhat’vineb vakhat’vineb ----- gakhat’vinebt  vakhat’vineb

II s. makhat’vineb ----- akhat’vineb gvakhat’vineb ----- akhat’vineb 

III s. makhat’vinebs gakhat’vinebs akhat’vinebs gvakhat’vinebs gakhat’vinebt  akhat’vinebs

I pl. ----- gakhat’vinebt vakhat’vinebt ----- gakhat’vinebt  vakhat’vinebt

II pl. makhat’vinebt ----- akhat’vinebt gvakhat’vinebt ----- akhat’vinebt

III pl. makhat’vineben gakhat’vineben akhat’vineben gvakhat’vineben gakhat’vineben akhat’vineben
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B. (S., O.d., O.ind.) vukhat vineb’  – I am making him/her/it paint it (for him/her/it) / I make him/her/it paint it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- gikhat’vineb vukhat’vineb ----- gikhat’vinebt vukhat’vineb

II s. mikhat’vineb ----- ukhat’vineb gvikhat’vineb ----- ukhat’vineb 

III s. mikhat’avinebs gikhat’vinebs ukhat’vinebs gvikhat’vinebs gikhat’vinebt ukhat’vinebs

I pl. ----- gikhat’vinebt vukhat’vinebt ----- gikhat’vinebt vukhat’vinebt

II pl. mikhat’vninebt ----- ukhat’vinebt gvikhat’vinebt ----- ukhat’vinebt

III pl. mikhat’vineben gikhat’vineben ukhat’vineben gvikhat’vineben gikhat’vineben ukhat’vineben

C. (S., O.d.) vikhat vineb’  – I am making (him/her/it) paint it for me / I make (him/her/it) paint it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- vikhat’vineb ----- ----- vikhat’vineb 

II s. ----- ----- ikhat’vineb ----- ----- ikhat’vineb 

III s. ----- ----- ikhat’vinebs ----- ----- ikhat’vinebs 

I pl. ----- ----- vikhat’vinebt ----- ----- vikhat’vinebt 

II pl. ----- ----- ikhat’vinebt ----- ----- ikhat’vinebt

III pl. ----- ----- ikhat’vineben ----- ----- ikhat’vineben

uts’q’vet’eli (Imperfect)

A. (S., O.d., O.ind.) vakhat vinebdi’  – I was making him/her/it paint it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- gakhat’vinebdi vakhat’vinebdi ----- gakhat’vinebdit  vakhat’vinebdi

II s. makhat’vinebdi ----- akhat’vinebdi gvakhat’vinebdi ----- akhat’vinebdi 

III s. makhat’vinebda gakhat’vinebda akhat’vinebda gvakhat’vinebda gakhat’vinebdat akhat’vinebda

I pl. ----- gakhat’vinebdit vakhat’vinebdit ----- gakhat’vinebdit  vakhat’vinebdit

II pl. makhat’vinebdit ----- akhat’vinebdit gvakhat’vinebdit ----- akhat’vinebdit

III pl. makhat’vinebdnen gakhat’vinebdnen akhat’vinebdnen gvakhat’vinebdnen gakhat’vinebnen akhat’vinebdnen
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B. (S., O.d., O.ind.) vukhat’vinebdi – I was making him/her/it paint it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- gikhat’vinebdi vukhat’vinebdi ----- gikhat’vinebdit  vukhat’vinebdi

II s. mikhat’vinebdi ----- ukhat’vinebdi gvikhat’vinebdi ----- ukhat’vinebdi 

III s. mikhat’vinebda gikhat’vinebda ukhat’vinebda gvikhat’vinebda gikhat’vinebdat  ukhat’vinebda

I pl. ----- gikhat’vinebdit vukhat’vinebdit ----- gikhat’vinebdit  vukhat’vinebdit

II pl. mikhat’vinebdit ----- ukhat’vinebdit gvikhat’vinebdit ----- ukhat’vinebdit

III pl. mikhat’vinebdnen gikhat’vinebdnen ukhat’vinebdnen gvikhat’vinebnen gikhat’vinebdnen ukhat’vinebdnen

C. (S., O.d.) vikhat vinebdi’  – I was making (him/her/it) paint it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- vikhat’vinebdi ----- ----- vikhat’vinebdi 

II s. ----- ----- ikhat’vinebdi ----- ----- ikhat’vinebdi 

III s. ----- ----- ikhat’vinebda ----- ----- ikhat’vinebda 

I pl. ----- ----- vikhat’vinebdit ----- ----- vikhat’vinebdit 

II pl. ----- ----- ikhat’vinebdit ----- ----- ikhat’vinebdit

III pl. ----- ----- ikhat’vinebdnen ----- ----- ikhat’vinebdnen

atsmq’os k’avshirebiti (Present Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) vakhat vinebde’  – (if) I were making him/her/it paint it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- gakhat’vinebde vakhat’vinebde ----- gakhat’vinebdet  vakhat’vinebde

II s. makhat’vinebde ----- akhat’vinebde gvakhat’vinebde ----- akhat’vinebde 

III s. makhat’vinebdes gakhat’vinebdes akhat’vinebdes gvakhat’vinebdes gakhat’vinebdet  akhat’vinebdes

I pl. ----- gakhat’vinebdet vakhat’vinebdet ----- gakhat’vinebdet  vakhat’vinebdet

II pl. makhat’vinebdet ----- akhat’vinebdet gvakhat’vinebdet ----- akhat’vinebdst

III pl. makhat’vinebdnen gakhat’vinebdnen akhat’vinebdnen gvakhat’vinebnen gakhat’vinebdnen akhat’vinebdnen
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B. (S., O.d., O.ind.) vukhat’vinebde – (if) I were making him/her/it paint it (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- gikhat’vinebde vukhat’vinebde ----- gikhat’vinebdet  vukhat’vinebde

II s. mikhat’vinebde ----- ukhat’vinebde gvikhat’vinebde ----- ukhat’vinebde 

III s. mikhat’vinebdes gikhat’vinebdes ukhat’vinebdes gvikhat’vinebdes gikhat’vinebdet  ukhat’vinebdes

I pl. ----- gikhat’vinebdet vukhat’vinebdet ----- gikhat’vinebdet  vukhat’vinebdet

II pl. mikhat’vinebdet ----- ukhat’vinebdet gvikhat’vinebdet ----- ukhat’vinebdst

III pl. mikhat’vinebdnen gikhat’vinebdnen ukhat’vinebdnen gvikhat’vinebnen gikhat’vinebdnen ukhat’vinebdnen

C. (S., O.d.) vikhat’vinebde – (if) I were making (him/her/it) paint it for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- vikhat’vinebde ----- ----- vikhat’vinebde 

II s. ----- ----- ikhat’vinebde ----- ----- ikhat’vinebde 

III s. ----- ----- ikhat’vinebdes ----- ----- ikhat’vinebdes 

I pl. ----- ----- vikhat’vinebdet ----- ----- vikhat’vinebdet 

II pl. ----- ----- ikhat’vinebdet ----- ----- ikhat’vinebdet

III pl. ----- ----- ikhat’vinebdnen ----- ----- ikhat’vinebdnen

mq’opadi (Future)

A. (S., O.d., O.ind.) davakhat vineb’  – I will make him/her/it paint it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- dagakhat’vineb davakhat’vineb ----- dagakhat’vinebt  davakhat’vineb

II s. damakhat’vineb ----- daakhat’vineb dagvakhat’vineb ----- daakhat’vineb 

III s. damakhat’vinebs dagakhat’vinebs daakhat’vinebs dagvakhat’vinebs dagakhat’vinebt  daakhat’vinebs

I pl. ----- dagakhat’vinebt davakhat’vinebt ----- dagakhat’vinebt  davakhat’vinebt

II pl. damakhat’vinebt ----- daakhat’vinebt dagvakhat’vinebt ----- daakhat’vinebt

III pl. damakhat’vineben dagakhat’vineben daakhat’vineben dagvakhat’vineben dagakhat’vineben daakhat’vineben
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B. (S., O.d., O.ind.) davukhat’vineb – I will make him/her/it paint it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- dagikhat’vineb davukhat’vineb ----- dagikhat’vinebt davukhat’vineb

II s. damikhat’vineb ----- daukhat’vineb dagvikhat’vineb ----- daukhat’vineb

III s. damikhat’vineb dagikhat’vineb daukhat’vineb dagvikhat’vineb dagikhat’vinebt daukhat’vineb 

I pl. ----- dagikhat’vineb davukhat’vinebt ----- dagikhat’vinebt davukhat’vinebt 

II pl. damikhat’vinebt ----- daukhat’vinebt dagvikhat’vinebt ----- daukhat’vinebt

III pl. damikhat’vineben dagikhat’vineben daukhat’vineben dagvikhat’vineben dagikhat’vineben daukhat’vineben

C. (S., O.d.) davikhat’vineb – I will make (him/her/it) paint it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- davikhat’vineb ----- ----- davikhat’vineb 

II s. ----- ----- daikhat’vineb ----- ----- daikhat’vineb 

III s. ----- ----- daikhat’vinebs ----- ----- daikhat’vinebs 

I pl. ----- ----- davikhat’vinebt ----- ----- davikhat’vinebt 

II pl. ----- ----- daikhat’vinebt ----- ----- daikhat’vinebt

III pl. ----- ----- daikhat’vineben ----- ----- daikhat’vineben

kholmeobiti (Conditional)

A. (S., O.d., O.ind.) davakhat vinebdi’  – I would make him/her/it paint it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- dagakhat’vinebdi davakhat’vinebdi ----- dagakhat’vinebdit  davakhat’vinebdi

II s. damakhat’vinebdi ----- daakhat’vinebdi dagvakhat’vinebdi ----- daakhat’vinebdi 

III s. damakhat’vinebda dagakhat’vinebda daakhat’vinebda dagvakhat’vinebda dagakhat’vinebdat daakhat’vinebda

I pl. ----- dagakhat’vinebdit davakhat’vinebdit ----- dagakhat’vinebdit  davakhat’vinebdit

II pl. damakhat’vinebdit ----- daakhat’vinebdit dagvakhat’vinebdit ----- daakhat’vinebdit

III pl. damakhat’vinebdnen dagakhat’vinebdnen daakhat’vinebdnen dagvakhat’vinebdnen dagakhat’vinebnen daakhat’vinebdnen

41



B. (S., O.d., O.ind.) davukhat vinebdi’  – I would make him/her/it paint it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- dagikhat’vinebdi davukhat’vinebdi ----- dagikhat’vinebdit  davukhat’vinebdi

II s. damikhat’vinebdi ----- daukhat’vinebdi dagvikhat’vinebdi ----- daukhat’vinebdi 

III s. damikhat’vinebda dagikhat’vinebda daukhat’vinebda dagvikhat’vinebda dagikhat’vinebdat  daukhat’vinebda

I pl. ----- dagikhat’vinebdit davukhat’vinebdit ----- dagikhat’vinebdit  davukhat’vinebdit

II pl. damikhat’vinebdit ----- daukhat’vinebdit dagvikhat’vinebdit ----- daukhat’vinebdit

III pl. damikhat’vinebdnen dagikhat’vinebdnen daukhat’vinebdnen dagvikhat’vinebnen dagikhat’vinebdnen daukhat’vinebdnen

C. (S., O.d.) davikhat’vinebdi – I would make (him/her/it) paint it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- davikhat’vinebdi ----- ----- davikhat’vinebdi 

II s. ----- ----- daikhat’vinebdi ----- ----- daikhat’vinebdi 

III s. ----- ----- daikhat’vinebda ----- ----- daikhat’vinebda 

I pl. ----- ----- davikhat’vinebdit ----- ----- davikhat’vinebdit 

II pl. ----- ----- daikhat’vinebdit ----- ----- daikhat’vinebdit

III pl. ----- ----- daikhat’vinebdnen ----- ----- daikhat’vinebdnen

mq’opadis k’avshirebiti (Future Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) davakhat vinebde’  – (if) I were to make him/her/it paint it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- dagakhat’vinebde davakhat’vinebde ----- dagakhat’vinebdet  davakhat’vinebde

II s. damakhat’vinebde ----- daakhat’vinebde dagvakhat’vinebde ----- daakhat’vinebde 

III s. damakhat’vinebdes dagakhat’vinebdes daakhat’vinebdes dagvakhat’vinebdes dagakhat’vinebdet  daakhat’vinebdes

I pl. ----- dagakhat’vinebdet davakhat’vinebdet ----- dagakhat’vinebdet  davakhat’vinebdet

II pl. damakhat’vinebdet ----- daakhat’vinebdet dagvakhat’vinebdet ----- daakhat’vinebdst

III pl. damakhat’vinebdnen dagakhat’vinebdnen daakhat’vinebdnen dagvakhat’vinebnen dagakhat’vinebdnen daakhat’vinebdnen
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B. (S., O.d., O.ind.) davukhat’vinebde – (if) I were to make him/her/it paint it (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- dagikhat’vinebde davukhat’vinebde ----- dagikhat’vinebdet  davukhat’vinebde

II s. damikhat’vinebde ----- daukhat’vinebde dagvikhat’vinebde ----- ukhat’vinebde 

III s. damikhat’vinebdes dagikhat’vinebdes daukhat’vinebdes dagvikhat’vinebdes dagikhat’vinebdet  daukhat’vinebdes

I pl. ----- dagikhat’vinebdet davukhat’vinebdet ----- dagikhat’vinebdet  davukhat’vinebdet

II pl. damikhat’vinebdet ----- daukhat’vinebdet dagvikhat’vinebdet ----- daukhat’vinebdst

III pl. damikhat’vinebdnen dagikhat’vinebdnen daukhat’vinebdnen dagvikhat’vinebnen dagikhat’vinebdnen daukhat’vinebdnen

C. (S., O.d.) davikhat’vinebde – (if) I were to make (him/her/it) paint it for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- davikhat’vinebde ----- ----- davikhat’vinebde 

II s. ----- ----- daikhat’vinebde ----- ----- daikhat’vinebde 

III s. ----- ----- daikhat’vinebdes ----- ----- daikhat’vinebdes 

I pl. ----- ----- davikhat’vinebdet ----- ----- davikhat’vinebdet 

II pl. ----- ----- daikhat’vinebdet ----- ----- daikhat’vinebdet

III pl. ----- ----- daikhat’vinebdnen ----- ----- daikhat’vinebdnen

II Series

ts’q’vet’ili (Aorist)

A. (S., O.d., O.ind.) (da)vakhat vine’  – I made him/her/it paint it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (da)gakhat’vine (da)vakhat’vine ----- (da)gakhat’vinet (da)vakhat’vine 

II s. (da)makhat’vine ----- (da)akhat’vine (da)gvakhat’vine ----- (da)akhat’vine 

III s. (da)makhat’vina (da)gakhat’vina (da)akhat’vina (da)gvakhat’vina (da)gakhat’vinat (da)akhat’vina 

I pl. ----- (da)gakhat’vinet (da)vakhat’vinet ----- (da)gakhat’vinet (da)vakhat’vinet 

II pl. (da)makhat’vinet ----- (da)akhat’vinet (da)gvakhat’vinet ----- (da)akhat’vinet 

III pl. (da)mkhat’vines (da)gakhat’vines (da)akhat’vines (da)gvakhat’vines (da)gakhat’vines (da)akhat’vines 
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B. (S., O.d., O.ind.) (da)vukhat vine’  – I made him/her/it paint it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (da)giakhat’vine (da)vukhat’vine ----- (da)gikhat’vinet (da)vukhat’vine 

II s. (da)mikhat’vine ----- (da)ukhat’vine (da)gvikhat’vine ----- (da)ukhat’vine 

III s. (da)mikhat’vina (da)gikhat’vina (da)ukhat’vina (da)gvikhat’vina (da)gikhat’vinat (da)ukhat’vina 

I pl. ----- (da)gikhat’vinet (da)vukhat’vinet ----- (da)gikhat’vinet (da)vukhat’vinet 

II pl. (da)mikhat’vinet ----- (da)ukhat’vinet (da)gvikhat’vinet ----- (da)ukhat’vinet 

III pl. (da)mikhat’vines (da)gikhat’vines (da)ukhat’vines (da)gvikhat’vines (da)gikhat’vines (da)ukhat’vines 

C. (S., O.d.) (da)viakhat vine’  – I made (him/her/it) paint it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (da)viakhat’vine ----- ----- (da)viakhat’vine 

II s. ----- ----- (da)ikhat’vine ----- ----- (da)ikhat’vine 

III s. ----- ----- (da)ikhat’vina ----- ----- (da)ikhat’vina 

I pl. ----- ----- (da)vikhat’vinet ----- ----- (da)vikhat’vinet 

II pl. ----- ----- (da)ikhat’vinet ----- ----- (da)ikhat’vinet

III pl. ----- ----- (da)ikhat’vines ----- ----- (da)ikhat’vines

II k’avshirebiti (Optative)

A. (S., O.d., O.ind.) (da)vakhat vino’  – I (should) make him/her/it paint it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (da)gakhat’vino (da)vakhat’vino ----- (da)gakhat’vinot (da)vakhat’vino 

II s. (da)makhat’vino ----- (da)akhat’vino (da)gvakhat’vino ----- (da)akhat’vino 

III s. (da)makhat’vinos (da)gakhat’vinos (da)akhat’vinos (da)gvakhat’vinos (da)gakhat’vinot (da)akhat’vinos 

I pl. ----- (da)gakhat’vinot (da)vakhat’vinot ----- (da)gakhat’vinot (da)vakhat’vinot 

II pl. (da)makhat’vinot ----- (da)akhat’vinot (da)gvakhat’vinot ----- (da)akhat’vinot 

III pl. (da)makhat’vinos (da)gakhat’vinon (da)akhat’vinon (da)gvakhat’vinon (da)gakhat’vinon (da)akhat’vinon 
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B. (S., O.d., O.ind.) (da)vukhat vino’  – I (should) make him/her/it paint it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (da)gikhat’vino (da)vukhat’vino ----- (da)gikhat’vinot (da)vukhat’vino 

II s. (da)mikhat’vino ----- (da)ukhat’vino (da)gvikhat’vino ----- (da)ukhat’vino 

III s. (da)mikhat’vinos (da)gikhat’vinos (da)ukhat’vinos (da)gvikhat’vinos (da)gikhat’vinot (da)ukhat’vinos 

I pl. ----- (da)gikhat’vinot (da)vukhat’vinot ----- (da)gikhat’vinot (da)vukhat’vinot 

II pl. (da)mikhat’vinot ----- (da)ukhat’vinot (da)gvikhat’vinot ----- (da)ukhat’vinot 

III pl. (da)mikhat’vinos (da)gikhat’vinon (da)ukhat’vinon (da)gvikhat’vinon (da)gikhat’vinon (da)ukhat’vinon 

C. (S., O.d.) (da)vikhat vino’  – I (should) make (him/her/it) paint it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (da)vikhat’vino ----- ----- (da)vikhat’vino 

II s. ----- ----- (da)ikhat’vino ----- ----- (da)ikhat’vino 

III s. ----- ----- (da)ikhat’vinos ----- ----- (da)ikhat’vinos 

I pl. ----- ----- (da)vikhat’vinot ----- ----- (da)vikhat’vinot 

II pl. ----- ----- (da)ikhat’vinot ----- ----- (da)ikhat’vinot

III pl. ----- ----- (da)ikhat’vinon ----- ----- (da)ikhat’vinon

III Series

I turmeobiti (Present Perfect)

A. (S., O.d.) (da)mikhat vinebia’  – (it seems) I have made (him/her/it) paint it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (da)mikhat’vinebikhar (da)mikhat’vinebia ----- (da)mikhat’vinebikhart (da)mikhat’vinebia 

II s. (da)gikhat’vinebivar ----- (da)gikhat’vinebia (da)gikhat’viniebivart ----- (da)gikhatvinebia

III s. (da)vukhat’vinebivar (da)ukhat’vinebikhar (da)ukhat’vinebia (da)vukhat’vinebivar (da)ukhat’vinebikhart (da)ukhat’vinebia 

I pl. ----- (da)gvikhat’vinebikhar (da)gvikhat’vinebia  ----- (da)gvikhat’vinebikhart (da)gvikhat’vinebia  

II pl. (da)gikhat’vinebivart ----- (da)gikhat’vinebia (da)gikhat’vinebivart ----- (da)gikhat’vinebiat

III pl. (da)vukhat’vinebivar (da)ukhat’vinebikhar (da)ukhat’vinebia (da)vukhat’vinebivart (da)ukhat’vinebikhart (da)ukhat’vinebiat 
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II turmeobiti (Pluperfect)

A. (S., O.d.) (da)mekhat vinebina’  – (if) I had made (him/her/it) paint it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (da)mekhat’vinebine (da)mekhat’vinebina ----- (da)mekhat’vinebinet (da)mekhat’vinebina

II s. (da)gekhat’vinebine ----- (da)gekhat’vinebina (da)gekhat’vinebinet ----- (da)gekhat’vinebina

III s. (da)vekhat’vinebine (da)ekhat’vinebine (da)ekhat’vinebina (da)vekhat’vinebinet (da)ekhat’vinebinet (da)ekhat’vinebina

I pl. ----- (da)gvekhat’vinebine (da)gvekhat’vinebina  ----- (da)gvekhat’vinebinet (da)gvekhat’vinebina  

II pl. (da)gekhat’vinebinet ----- (da)gekhat’vinebinat (da)gekhat’vinebinet ----- (da)gekhat’vinebinat

III pl. (da)vekhat’vinebine (da)vekhat’vinebine (da)ekhat’vinebinat (da)vekhat’vinebinet (da)vekhat’vinebinet (da)ekhat’vinebinat 

III k’avshirebiti (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) (da)mekhat vinebinos’  – (I wish) I could make (him/her/it) paint it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (da)mekhat’vinebino (da)mekhat’vinebinos ----- (da)mekhat’vinebinot (da)mekhat’vinebinos

II s. (da)gekhat’vinebino ----- (da)gekhat’vinebinos (da)gekhat’vinebinot ----- (da)gekhat’vinebinos

III s. (da)vekhat’vinebino (da)ekhat’vinebino (da)ekhat’vinebinos (da)vekhat’vinebinot (da)ekhat’vinebinot (da)ekhat’vinebinos

I pl. ----- (da)gvekhat’vinebino (da)gvekhat’vinebinos  ----- (da)gvekhat’vinebinot (da)gvekhat’vinebinos  

II pl. (da)gekhat’vinebino ----- (da)gekhat’vinebinot (da)gekhat’vinebinot ----- (da)gekhat’vinebinot

III pl. (da)vekhat’vinebino (da)vekhat’vinebino (da)ekhat’vinebinos (da)vekhat’vinebinot (da)vekhat’vinebinot (da)ekhat’vinebinot 

As we see, the forms of the III series never show version, although they are produced by the version markers. But these markers don’t 

show the category of version in the III series. All forms of version have the same forms in the III series. They don’t show any 

differences. Compare:

Neutral v-Ø-khat’-av da-m-i-khat’-av-s
Subjective v-i-khat’-av da-m-i-khat’-av-s
Objective v-u-khat’av da-m-i-khat’-av-s
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2.8.4. Version Markers in the III Series.  

Concerning the verbal prefix vowels in Georgian verbs A. Shanidze in his Grammar (1973) wrote that the prefixes in passives were 

from the category of version by their origin. Of course it’s clear that the prefix vowels unify the function of version and mood in one 

marker. Actually the mood and version have the same ranges in the verbal morphemic row and this identical position of these two 

categories complicates the final answer for e-i opposition. In modern Georgian we have the poly-functional verbal vowels in the prefix 

positions.

In our opinion the prefix vowels – the deictic vowels in Georgian verbs are poly-personal affixes with synthetic 

semantics outlining the concrete semantic in concrete morphological forms. This fact (together with some other facts like 

that) separates the Georgian language from other agglutinative types of languages.   

These vowel markers in the third series are so called non-functional forms of version as they don’t expose the category of 

version in these forms. Generally the version is the category of an indirect object. In the third series where this indirect object goes 

outside of the verbal morphology, these forms lose the meaning of version although they still have the markers, which are left in the 

verb in order to keep the destination or possessive semantics of the verb. The indirect object outside of a verb takes the post position 

-tvis – to keep the possessive semantics; for example: dam-i-khat’avs me(S.) surati(O.d.) dedis-tvis(O.ind.) – I have painted the picture 

for a mother). In such forms the semantics are the same, but the morphology has changed. Possessive semantics choose the other 

morphological forms (with the postposition -tvis) to expose its content, but still it leaves its markers (markers of version) in the verbal 

forms. These markers are out of function as they stay without a real verbal indirect object. 

Usually languages don’t have any non-functional markers – any marker synchronically or diachronically has the proper meaning 

and function, which have been changed or lost later. As a matter of fact the morphemes are two sides of a coin: the proper semantics 

and their formal references. We speak about non-functional morphemes when these functions are changed or their semantic fields 

become narrower. The semantic field of the word is changeable. It can be changed in different ways.

The forms of the III series of transitive verbs are not plain in the sense of morphology and semantics, as several grammar 

categories meet here. The row of markers conveying the meanings of a many categories, such as: version; aspect; perfect; tense and 

mood; the thematic markers; maybe causation, split ergativity; inversion – exchanged marking for the verbal persons (when the subject 
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is marked by the markers of the object and the object is exposed by the subject markers: da-m(S.)-i-khat-av-s(O.d.) – I have painted 

it. The prefix m- usually is a marker of the object for the first person singular form, but in this case it is marking the first person 

singular subject and the suffix -s is a subject marker for the third person singular form, but now it is marking the third person 

singular object). Besides the III series exposes the semantic meaning of “turme” (it seems); the indirect object is outside of the verb 

(formed as an object syntactically with the postposition “-tvis” – for) and the direct object is a diachronically conversed verbal person 

form the former subject.   

The role of the thinking subject (of a human class subject) is less clear in the III series, as the forms of turmeobiti don’t have 

any clear action. This is not the same kind verbal action of the thinking subject with the direct object as it is in the second series. 

This “it seems” action is not that categorical as it is in the aorist and it is formed with the ergative-dative. Besides, such attitude of 

“it seems” creates the proper semantic basis for the subject – not to be a real clear participant of the verbal action and thus becomes 

an additional reason for appearing of a verbal category of inversion.

Historically the forms of the III series came from static verbs and the appropriate diachronic analysis are also different. The 

indirect object becomes the subject while producing the forms of the third series from static verbs. That also partly explains the fact of 

inversion in Georgian. But today these forms of the III series are on a different plane paradigmatically and syntagmatically. These are 

the opposition forms for the forms of the first and the second series and they are far from their original static semantics. Now they act 

with their modern semantics. Realizing this in a new way when a new verbal person appears – the indirect object, which is the only 

legal indirect object in the first and the second series. In the third series we have the historical indirect object with its markers (in the 

case systems of the nouns and in the personal markers of the verb), although now this is the subject for these forms. The verb cannot 

accept another indirect object and puts it outside of the verb. Thus we receive a simple object with the postposition “-tvis” with its 

destination or possessive meaning. In many other languages such objects are considered as verbal arguments. As a matter of fact 

Georgian verbs may have two indirect objects in one form (mich’mie – you give food-it to him/her me-of mine; mismie – you give 

drink-it to him/her me-of mine), but usually this is an issue of another category. The causative are relations exposed by these forms. 

Besides, in such forms only one indirect object from these two has the priority of being marked in the verb.

It’s significant that even without this new indirect object which can’t realize itself in the verbal morphology we already have the 
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markers of version from the original static forms. These markers were the functional markers in static verbs and therefore these markers 

can be considered without the new indirect object. But of course only diachronic analysis wouldn’t be correct as the language creates 

even poly-semantic forms to express the new meanings. The tendency and reality is that new forms have new semantics. 

On the other hand static verbs have forms of version: ts’eria – uts’eria – ats’eria. As there was a demand to outline the 

destination semantics in the III series, the referenced forms with objective version were taken as a basis for new forms. This choice 

between the forms of static verbs seems absolutely clear and understandable. On the synchronic level these forms are non-functional 

forms as they stayed without the indirect object and no objective version can exist without indirect verbal relation.   

“In many languages exposition of the perfect tenses are based on the possessive verbs.” (Melikishvili 2002: 121) Typologically 

the perfect is always with possessive semantics (I have done, She has painted, etc.) and in Georgian transitive verbs the perfect forms 

of the III series expose these semantics by version markers. In Georgian the analytic forms with the verb “to have” could be 

considered as the parallel forms for the perfect, for example: dauts’eria – dats’erili akvs (I have written), gamik’etebia – gak’etebuli 

makvs (I have done), amishenebia – ashenebuli makvs (I have built), etc.

Finally the appearance of the markers of version in the forms of I turmeobiti has two important reasons: the first is the 

semantic content of the indirect object that left the verb, its destination or possessive character – as we already mentioned above and 

the second is the possessive semantics of the perfect tenses. Such a combination base is absolutely enough for one not to consider the 

vowel markers non-functional in these forms. Exposing the verbal semantics of possesive-destination content is natural for Georgian 

verbal morphology. In any case, if such semantics are to expose, of course the markers of version will be used, as there is a well 

exposed three-dimensional model of verbal possessivity in Georgian with its proper referents. There was no need to create new markers 

for the same semantic content and the language exposed this content with the existing model of the verbal possessive category.   

The prefix vowels in Georgian verbs are poly-personal affixes with synthetic semantics outlining concrete 

semantic in concrete morphological forms. This fact (together with some other facts like that) separates the Georgian language 

from other agglutinative types of languages. Acad. A. Shanidze in his grammar wrote that the verbal prefix vowels in passives were 

from the category of version by their origin with the unified functions of version and mood in one marker (Shanidze, 1980: 323). 

Actually mood and version have the same ranges in the verbal morphemic row and this identical position of these two categories 
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complicates the final answer for e-i opposition. In modern Georgian we have the poly-functional verbal vowels in the prefix positions. 

The appearance of the vowel prefix “e-” is not an accidental affix in the II turmeobiti and the III k’avshirebiti rows. This is a 

relational vowel, which is considered as the indirect version marker in intransitive forms in opposite with the “i-” prefix in so called 

absolutive (one-personal) verbs. Finally we consider that the prefix “e-” was absolutely correct and a clear grammatical choice of the 

language for the forms of the II turmeobiti and the III k’avshirebiti to expose such combined or mixed semantics: the possessive 

semantics of the perfect form on one hand and the possessive destination of the former indirect object on the other hand.

     It’s a very important item that inversion takes place in the III series. We consider that the actualization of the object as a 

demand or a request from the ergative construction becomes the fundamental basis for inversion. “The third series is the medial mixed 

version of the first and the second series in light of ergativity. From the one hand we have no obligations for thematic markers and 

from another hand we have the ergative-dative. But still this is not a good exposition for the ergative construction and the language 

tries to outline the role of the object. That’s why inversion takes place in these rows of conjugation. Inversion can be explained by the 

current process of ergativization. This construction process recalls inversion.” (Makharoblidze, 2010: 142) Taking into consideration all 

the above-mentioned, we can say that the forms of the III series in transitive verbs are exposing the inversional possessivity.

2.8.5. Irregular Forms of Version

The system of version has its irregular forms as well. The existence of a few anomalies together with the regulations is considered a 

normal fact in languages. These are asymmetries towards the language system. The category of version has the following peculiarities:

1. The difference between transitive and intransitive verbs by the category of version is systemic. The three dimensional model of 

Georgian version is available only in transitive verbs. Intransitive verbs may have only the two dimensional model, because there is 

no subjective version in intransitive verbs. This is the systemic difference of principle character showing the importance and origin 

of the two-dimensional model of version in the Georgian language.
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2. The verbs that lack some forms of version. There are the two groups of such verbs:

I. The lack of the forms inside the one row of conjugation with the missing opposition forms of version, for example: we have 

v-a-tsnob – v-i-tsnob, but there is no objective version form: v-u-tsnob.

II. The lack of the forms in the verbs that are missing the forms in the conjugation paradigm, for example we have the 

opposition of the static verbs ts’eria – u-ts’eria and they both have ets’era in the second series. The three-personal verbs also 

lose the meaning of version in the forms of the III series. When version creates new forms of conjugation rows, having the 

function of flexion affixes in the verbal forms, then these affixes lose their destination meaning.

3. Sometimes there are two indirect objects in these verbs. Of course this doesn’t mean that both of them are exposed in the verb. 

The adding the indirect object has two ways and reasons: the causation needs to have the executive object or possessive beneficiary 

semantics need to be outlined. The forms with two indirect objects mainly have the semantics of objective version.

I. Two indirect objects in intransitive verbs – in passives: mitsvia (he/she me-of mine wears it) mimep’q’ar (you treat him/her 

me-of mine); in medial verbs: mimidevs (he/she follows him/her me-mine), mit’k’iva (it pains him/her-mine). One from of 

these two objects is always a possessor object and it could have the alternatively descriptive syntactic forms with a two-

personal verb and the argument in the possessive object case – genitive or dative (outside of the verb); for example: “mitsvia 

me tsols k’aba” compare with “chems tsols k’aba atsvia” (my wife wears a dress).

II. Two indirect objects in transitive verbs creates four personal forms: mimits’era (he/she wrote it [of] me [for] him/her); 

mimikhat’a (he/she painted it [of] me [for] him/her). In such cases mostly causatives are used: gamik’etebine (you make 

him/her do it [for] me), damikhat’vine (you make him/her paint it [for] me). All types of such forms are objective version 

forms without any exceptions.

4. There are poly-semantic forms of version, which are a few verbal forms in the Georgian language with the conjugative direct object 

and makes it possible to have the forms of the subjective version in the objective rows of these verbs. These forms are mostly 

poly-semantic (damiq’ena – dagiq’ena). The poly-semantic form damiq’ena (I. he/she made me stand; II. he/she made me stand 

[by] him/her) expresses the subjective version with a conjugative object, loses its reflexivity. The best expression of reflexivity is in 
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the forms where the object is in the subject and additionally can be given by adding the form “tavi”; for example: ikhat’avs tavs 

(he/she paints himself), ilamazebs tavs (he/she makes beautiful herself), etc.

5. There are verbs without the category of version. Such verbs have no opposition forms and therefore have no category of 

version: uq’vars (he/she loves), itsis (he/she knows), akhsovs (he/she remembers), hgonia (he/she takes into), uch’iravs 

(he/she holds), sdzuls (he/she hates). These verbs have the two groups as well:

I. The forms without the markers of version: sch’ams (he/she eats), sdz’uls (he/she hates), hkvia (he/she/it is named) and etc. 

These verbs have no markers, nor understanding of version. 

II. The forms with the markers of version: itsis (he/she knows), uq’vars (he/she loves), akvs (he/she has) and etc. These verbs 

have the version markers without destination or possessive semantic, as they have no opposite forms.

As we already talked earlier about how no marker can appear in the forms without the proper meaning and such forms show 

diachronically different pictures. This is proved by some forms of comparisons from the other Kartvelian languages, for example the 

opposition by version is restored in the following forms: I know it – vitsi (Georgian) is a form of a subjective version while the forms 

mikha-khokha are a clear opposition forms of subjective and objective version in Svan.  

Meeting of the different categories and the different semantics in the III series is well exposed by the poly-functional prefixes. 

The prefix vowels in Georgian verbs are poly-personal affixes with synthetic semantics outlining concrete 

semantics in concrete morphological forms. This fact together with some other events in the Georgian language are the 

examples for breaking the frames of agglutination.      

2.9. Contact – Causation

In Georgian the subject performs a verbal act itself (direct contact) or makes the indirect object to do it (intermediary contact); or the 

subject acts with the help of the indirect object. In such forms the indirect object is what actually produces the verbal act. The subject 

makes it act. This is a category of contact or causation. The most productive suffixes of contact are “-in” with thematic marker “-eb”. 

Another marker “-ev” is very seldom used, sometimes it appears in combination with “-in” accompanied with the same thematic 
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marker “-eb”. Compare:

The direct     contact   to the verbal act: vkhat’av

I paint

vts’er

I write

vak’eteb

I do (it)

vk’lav

I kill (her)
The subject makes the indirect object 

perform the verbal act, an indirect or 

intermediary     contact  :

vakhat’vineb

I make him paint

vats’erineb

I make him write

vak’etebineb

I make him do (it)

vak’vlevineb

I make him kill (her).

2.10. Preverbs

Preverbs are prefix elements in the verbs. They appear in North Caucasian, Kartvelian, Caddoan, Abkhazian and Algonquian with 

different grammatical functions. 

We offer a new classification on the functions of preverbs in Georgian expanding the traditional four-group classification to a 

seven-fold one and a new classification for Georgian verbs by their abilities to accept different number of preverbs. According the 

traditional Kartvelian linguistics (Shanidze 1980: 239, Chikobava 1937: 41) preverbs in Georgian have the four following functions:

1. To show the direction for a verbal act with verbs of motion, for example: mi-dis (he/she goes), mo-dis (he/she comes), 

gada-prinda (he/she flew over), etc. And showing the orientation towards the speaker – the first person, for example: mi-prinavs 

(he/she flies away from the speaker) – mo-prinavs (he/she flies towards the speaker); 

2. To distinguish the rows of conjugation in the I series, compare: vak’eteb (I am doing / I do) – ga-vak’eteb (I will do), vkhat’av 

(I am painting / I paint) – da-vkhat’av (I will paint);

3. Exposing the aspectual meaning, compare: vkhat’e (I was painting) – da-vkhat’e (I painted / I have painted);

4. Producing an absolutely new verb, for example: mo-vige (I won) – ga-vige (I understood), mi-vkhvdi (I realized) – 

she-vkhvdi (I met), etc.
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In spite the fact that direction and orientation are very close categories with spatial semantics, in traditional Georgian linguistics 

they are considered as different categories. Therefore the above mentioned first function for preverbs should be split in the two 

functions and as a result we’ll have the five functions for Georgian preverbs. All the above mentioned four (indeed five) functions are 

well investigated in Georgia by local scholars.

1. The first function of the Georgian preverb is showing the direction of the verbal act. This is a function with spatial semantics:

mi- away (from the first person) mi-dis (he/she/it goes away)
mo- towards (to the first person) mo-dis (he/she/it comes)
a- up adis (he/she/it goes up)
da- down da-dis (he/she walks [down])
cha- down inside cha-dis (he/she/it goes down)
she- from outside (in)to inside she-dis (he/she/it goes into)
ga- from inside to outside ga-dis (he/she/it goes out)
gada- going over a barrier gada-dis (he/she/it goes over)
ts’a going away (from the first person) ts’a-vida (he/she/it went away)

All these preverbs show the direction away from the first person – except “mo-”. They are the simple preverbs, but they can 

be added to “mo-” and become complex preverbs. By adding “mo-” to the simple preverbs the direction becomes orientated 

towards the first person. So, all complex preverbs show the direction to the first person speaker.

amo- up (to the first person) amo-dis (he/she/it comes up)
chamo- down inside (to the first person) chamo-dis (he/she/it comes down)
shemo- from outside (in)to inside (to the first person) shemo-dis (he/she/it comes into)
gamo- from inside to outside (to the first person) gamo-dis (he/she/it comes out)
gadmo- over a barrier (towards the first person) gadmo-dis (he/she/it comes over)
ts’amo- Going towards the first person ts’amo-vida (he/she/it went/came to the first person)

     

2. The second function is showing the orientation towards the speaker – the first person, as it is exposed above. These two spatial cat

egories: direction and orientation have close semantics, but Georgian scholars separate these two categories and therefore these func

tions also should be separated. As a separated category orientation has its own system in Georgian: this spatial category also appears 

at the personal and the demonstrative pronouns (“es” – this – one near the first person, “eg” – this/that – one near the second per
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son and “is” - one near the third person or away/far form the first person, etc.) and in adverbs (“ak” - here, near he first person, 

“mand” – here/there, near the second person, “ik” - there, near the third person, away/far form the first person, etc.). 

Preverbs orientated towards the first person are called “saaketo” (here-destination) in Georgian linguistics in opposition with 

“saiketo” (there-destination), which conveys the meaning of direction away/far from the first person. 

I. The so called “saaketo” preverbs are: mo-, amo-, chamo-, shemo-, gamo-, gadmo-, ts’amo-.

II. The so called “saiketo” preverbs are: mi-, a-, da-, cha-, she-, ga-, gada-, ts’a-.

It should also be noted that in the most cases these two functions of the Georgian preverbs (showing the direction and 

orientation) appear with the verbs of motion, but not only. Compare the examples:

The verb “ts’era” (to write):

da-vts’ere (I wrote it) 
mo-gts’ere (I wrote it to you) 
mi-vtse’re (I wrote it to her/him/them) 
gada-gts’ere (I re-wrote you from one place into another)

The verb “(ga)-gzavna” (to send):

ga-vgzavne (I sent it)
gamo-vgzavne / gamo-gigzavne (I sent it to you)
gada-vagzavne / gada-vugzavne (I sent it to him/her/them.

The verb “mi-martva” (to turn to something):

mi-vmarte (I turned to her/him/them)
mo-gmarte (I turned to you)

In these forms the preverbs change according to the indirect object – the verbal person for whom the verbal act is performed. The 

preverb “mo-” is used with the first and second person – as the second person is close to the first one being a communicator.
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3. Another function is exposing the aspectual meaning. “Preverbs don’t show direction while producing the perfect. 

Compare: vkhat’e (I was painting) – da-vkhat’e (I painted), vts’ere (I was writing) – da-vts’ere (I wrote).” (Makharoblidze 2009: 

59) Very often verbal forms without preverbs in the past tense are imperfect – ts’era (he/she was writing / used to write), khat’a 

(he/she was painting), ak’eta (he/she was doing), while the forms with preverbs are the perfect verbal forms – da-ts’era (he/she 

wrote / has written), da-khat’a (he/she painted / has painted), ga-ak’eta (he/she did / has done). The meaning of a few verbs with 

the same root are distinguished by the preverbs, for example “to read”, “to ask” and “to send regards” have the same forms in the 

past tense – preverbs distinguish between the several meanings for some verbs: ik’itkha: ts’a-ik’itkha (he/she read), or gada-ik’itkha 

(he/she reread), mo-ik’itkha (He/she sent regards), da-ik’itkha (he/she was interrogated) or gamo-ik’itkha (he/she was examined). In 

these forms the preverb distinguishes the word-meaning producing the perfect forms at the same time.

4. A preverb also produces the rows of conjugation in the I series in transitive and dynamic passive verbs (the I and II conjugations) 

and don’t have the spatial semantics: khat’avs (he/she is painting/paints) – da-khat’avs (he/she will paint), ts’ers (he/she is 

writing/writes) – da-ts’ers (he/she will write). No verbal direction or orientation is exposed here. “Most first conjugation verbs are 

characterized in the future tense by the presence of preverb. Among the functions of a preverb is to distinguish between the future 

and present subseries” (Aronson, 1982: 42)

I series (I conjugation) khat’va/ts’era – to paint/to write

Present     Indicative   – present indefinite or present continuous – vkhat’av – I am painting/writing / I paint paint/write
I s. vkhat’av vts’er I pl. vkhat’avt vts’ert
II s. khat’av ts’er II pl. khat’avt ts’ert
III s. khat’avs ts’ers III pl. khat’aven ts’eren

Imperfect – past continuous  – vkhat’avdi – I was painting/writing (or I used to paint/to write with “kholme” – a particle of 
repeated verbal action). 
I s. vkhat’avdi vts’erdi I pl. vkhat’avdit vts’erdit
II s. khat’avdi ts’erdi II pl. khat’avdit ts’erdit
III s. khat’avda ts’erda III pl. khat’avdnen ts’erdnen
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Present     Subjunctive   – vkhat’avde – (if) I were painting/writing…
I s. vkhat’avde vts’erde I pl. vkhat’avdet vts’erdet
II s. khat’avde ts’erde II pl. khat’avdet ts’erdet
III s. khat’avdes ts’erdes III pl. khat’avdnen ts’erdnen

The next 3 rows of mq’opadi group repeat the three previous rows with preverbs.

Future     Indicative   – da-vkhat’av – I will paint/write
I s. da-vkhat’av da-vts’er I pl. da-vkhat’avt davts’ert
II s. da-khat’av da-ts’er II pl. da-khat’avt dats’ert
III s. da-khat’avs da-ts’ers III pl. da-khat’aven dats’eren

Conditional – past conditional – da-vkhat’avdi – I would paint/write
I s. da-vkhat’avdi da-vts’erdi I pl. da-vkhat’avdit davts’erdit
II s. da-khat’avdi da-ts’erdi II pl. da-khat’avdit dats’erdit
III s. da-khat’avda da-ts’erda III pl. da-khat’avdnen dats’erdnen

Future     Subjunctive   – future subjunctive – da-vkhat’avde - (if) I were to paint/write…
I s. da-vkhat’avde da-vts’erde I pl. da-vkhat’avdet davts’erdet
II s. da-khat’avde da-ts’erde II pl. da-khat’avdet dats’erdet
III s. da-khat’avdes da-ts’erdes III pl. da-khat’avdnen dats’erdnen

I series (II conjugation) da-malva (to hide)

Present     Indicative   – vimalebi/vemalebi - I am hiding / I am hiding from someone
I s. vimalebi vemalebi I pl. vimalebit vemalebit
II s. imalabi emalebi II pl. imalebit emalebit
III s. imalaba emaleba III pl. imalebian emalebian

Imperfect  – vimalebodi/vemalebodi - I was hiding / I was hiding from someone (or I used to hide / hide away from someone with “kholme”)
I s. vimalebodi vemalebodi I pl. vimalebodit vemalebodit
II s. imalabodi emalebodi II pl. imalebodit emalebodit
III s. imalaboda emaleboda III pl. imalebodnen emalebiodnen
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Present     Subjunctive   – vimalebode/vemalebode - (if / I wish) I were hiding… / (if / I wish) I were hiding from someone…
I s. vimalebode vemalebode I pl. vimalebodet vemalebodet
II s. imalabode emalebode II pl. imalebodet emalebodet
III s. imalabodes emalebodes III pl. imalebodnen emalebiodnen

Future     Indicative   – da-vimalebi/da-vemalebi - I will hide / I will hide from someone
I s. da-vimalebi da-vemalebi I pl. da-vimalebit da-vemalebit
II s. da-imalebi da-emalebi II pl. da-imalebit da-emalebit
III s. da-imaleba da-emaleba III pl. da-imalebian da-emalebian

Conditional – da-vimalebodi/da-vemalebodi - I would hide / I would hide from someone
I s. da-vimalebodi da-vemalebodi I pl. da-vimalebodit da-vemalebodit
II s. da-imalebodi da-emalebodi II pl. da-imalebodit da-emalebodit
III s. da-imaleboda da-emaleboda III pl. da-imalebodnen da-emalebodnen

Future     Subjunctive    – da-vimalebode/da-vemalebode - (if / I wish) I were to hide… / (if / I wish) I were to hide from someone…
I s. da-vimalebode da-vemalebode I pl. da-vimalebodet da-vemalebodet
II s. da-imalebode da-emalebode II pl. da-imalebodet da-emalebodet
III s. da-imalebodes da-emalebodes III pl. da-imalebodnen da-emalebodnen

In these forms of conjugations the preverbs are the only elements distinguishing the forms of the present and future sub-

series. While producing the rows of conjugations the preverbs have a sub-function as well – changing the verbal tense (from present 

into future). We can’t separate these two functions (producing the rows and changing the verbal tense) as they never appear 

separately and it is the same process. The forms of the present will become future by adding preverbs:

vts’er (I write / am writing) da-vts’er (I will write)
vak’eteb (I do / am doing) ga-vak’eteb (I will do)
khat’avs (he/she paints / is painting) da-khat’avs (he/she will paint)

In these forms the meaning of the future tense is achieved only by adding the preverbs and no other grammatical changes 

occur. In addition these functions can be added to the following (comparably rare cases): Some verbs with a common root 

distinguish the meaning in future tense by adding different preverbs. For example, “to end”, “to stay” and “to save” have the same 
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verb root, “-rch-” in the present. The meanings of these verbs are distinguished by the preverbs.

rcheba:
da-rcheba (he/she will stay)
gada-rcheba (he/she will be saved)
mo-rcheba (he/she will end it)

The following verbs ga-shla (to open, to lay), ts’a-shla (to erase, to obliterate, to clean), gada-shla (to clean over, to 

obliterate), a-shla (to rise up), cha-shla (to cancel, to fail), mo-shla (to stop, to erase), da-shla (to split, to separate) have the same 

root for all these meanings in the present tense – sh(a)l (Is. vshli, IIs. shli, IIIs. shlis, I pl. vshlit, II pl. shlit, IIIpl. shlian). These 

different preverbs distinguish the meanings producing the future tense and rows of so called mq’opadi at the same time, compare: 

shlis – ga-shlis / a-shlis / gada-shlis / cha-shlis / mo-shlis / da-shlis. This additional function is very similar to the group of the 

next (the fifth) function, where the preverb changes the word meaning.

5. Sometimes preverbs change the meaning of the word. Preverbs can produce the new words: 

ts’a-k’itkhva (to read), da-k’itkhva (to interrogate), gamo-k’itkhva (to examine), she-k’itkhva (to ask), mo-k’itkhva (to send regards);

agh-nishvna (to mention), she-nishvna (to note), cha-nishvna (to write a note), da-nishvna (to assign, to appoint), 

mo-nishvna (to sign); 

da-nakhva (to see), she-nakhva (to keep), mo-nakhva (to find), gada-nakhva (to hide, to keep), gamo-nakhva (to find out);

tsda (trial), gan-tsda (to feel), da-tsda (to wait), mo-tsda, (to wait, to waste time), ga-tsda (to waste time, to miss something), she-

tsda (to be mistaken, to be wrong, to fail);

tvla/da-tvla (to count), cha-tvla (to consider, to pass an exam, take into account), gada-tvla (to count, to re-calculate), 

gamo-tvla (to calculate, to guess correctly), mi-tvla (to consider with), she-tvla (to send a message), shemo-tvla (to send a 

message to somebody near the first person), a-tvla (to begin / the beginning of something); 

ga-geba (to understand), she-geba (to put something under), da-geba (to put under/on), ts’a-geba (to lose), mo-geba (to win), mi-

geba (to answer);

da-khvedra (to meet at), she-khvedra (to meet, to see), mo-khvedra (to get in), mi-khvedra (to guess, to understand);
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da-dgoma (to stand on something), ga-dadgoma (to retire), semo-dgoma (to put, autumn);

cha-rtva (to turn on), she-rtva (to marry), gamo-rtva (to turn off), mo-rtva (to adorn, to decorate), da-rtva (to allow, to add/attach), 

gada-rtva (to switch over); 

ga-shla (to open, to lay), cha-shla (to cancel, to fail), a-shla (to rise up), ts’a-shla (to erase, to obliterate, to clean), gada-shla (to 

clean over, to obliterate; to open), mo-shla (to stop);

da-sma (to give a sit), ts’a-sma (to grease, to mark, to put on, make up), mo-sma (to mark, to do some cleaning action), gada-sma 

(to move/put over, to re-sit), she-sma (to put in); 

mi-martva (to turn, to address), da-martva (to happen to), she-martva (to rise), ga-martva (to repair);

tkma (to say), mi-tkma (to say rumors), mo-ktma (to cry loudly), da-tkma (to make an appointment or agreement), 

she-tkma (to pray promising something to the Lord), gada-tkma (to retract one’s word), gamo-tkma (to pronounce).

Some preverbs are more active as derivation affixes. “ts’a-” and “she-” creates the meaning of slightness, for example:  

ts’a-ivarjisha (he/she had a little exercises), she-atamasha (he/she played it a little). “shemo-” produces the semantics of 

involuntariness, for example: shemo-ak’vda (he/she killed him/her accidentally, involuntarily), shemo-ech’meba (he/she will eat it 

accidentally, involuntarily), etc. 

To the above mentioned five functions of preverbs two more functions can be added.

6. The preverb “da-” conveys the meaning of plurality for the direct object in some verbs, compare: kalma p’uri gamo-atskho – the 

woman baked a loaf of bread and kalma p’urebi da-atskho – the woman baked several loaves of bread; man ga-pina k’aba – she 

hung a dress on the line and man k’abebi da-pina – he/she hung the dresses on the line; man is ga-k’ida – he/she hung it 

(on/upon something) and man isini da-k’ida – he/she hung them (on/upon something).

This function is different from the others, as it belongs to only one preverb, but it is a very important item for the verbal 

morphology, as the third person direct object has no marking in modern Georgian. In old Georgian the suffix “-en” marked the 

plural forms of the direct object. Modern Georgian has two ways to convey the meaning of plurality for the direct object and it is 

common for all verbal persons (including the III person): 
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I. The preverb “da-” has such a function with some verbs as showed above and 

II. Changing the stem of the verb, compare: movk’ali (I killed him/her) – davkhotse (I killed them), davsvi (I make/let him/her 

sit down) – davskhi (I make/let them sit down), davagde (I threw it down) – davq’are (I threw them down), etc.

7. Changing the number of verbal persons in the verb. The original function for Georgian prevebs is to convey the direction of the 

verbal act, or in the other words, to have spatial semantics; it’s absolutely natural that increasing and reducing the verbal personality 

is mainly connected with the indirect object – the local argument, compare: ga-vq’idi me p’urs (I’ll sell the bread) and mi-vq’idi 

me k’atss p’urs (I’ll sell the bread to the man). There are two ways for increasing the verbal personality with preverbs:

I. Increasing the verbal personality by changing the preverbs:

a-ashena man is (he/she built it) – mo-ashena/mi-ashena/da-ashena man mas is (he/she built it at/on it);

da-vts’ere/agh-vts’ere/amo-vts’ere/gada-vts’ere me is (I wrote / described / rewrote it) – mo-vts’ere/mi-vts’ere me mas is (I 

wrote / described / rewrote it to/for him/her);

da-vts’minde me is/isini (I cleaned it/them) – mo-vts’minde/gada-vts’minde/shemo-vts’minde me mas is (I cleaned it from 

him/her/it);

ga-vt’ekhe me is (I broke it) – mo-vt’ekhe me mas is (I broke him/her it);

ga-vch’eri/da-vch’eri me is (I cut it) – mo-vch’eri/shemo-vch’eri me is mas (I cut it to/of him/her);

ga-vk’rich’e me is (I cut it-hair) – mo-vk’rich’e/shemo-vk’rich’e/gada-vk’rich’e me is mas (I cut him/her it-hair);  

ga-vts’q’vit’e/she-vts’q’vit’e me is (I cut / stop / pick it) – mo-vts’q’vit’e/da-vts’q’vit’e me is mas (I cut up / pick / stop 

it to him/her it);  

ga-vts’its’k’ne/da-vts’its’k’ne me is (I tore it away/off) – mo-vts’its’k’ne/gamo-vts’its’k’ne me is mas (I tore it away/off 

to/of / from him/her it);

ga-vdzidzgne/da-vdzidzgne me is (I tore away/off it) – mo-vdzidzgne/gamo-vdzidzgne/shemo-vdzidzgne me is (I tore 

away/off him/her);

ga-vts’uts’ne me is (I licked it) – mo-vts’uts’ne/gamo-vts’uts’ne me is mas (I licked him/her it);
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ga-vglije me is (I tore it away/off) – mo-vglije me is mas (I tore it away/off him/her);

da-vts’ani me is (I plait it) – shemo-vts’ani/gada-vts’ani me mas is (I plait it to/of him/her);

she-vakhvie me is (I wrapped round it) – shemo-vakhvie/da-vakhvie me is mas (I wrapped round it to him/her);

ga-vq’ide me is (I sold it) – mi-vq’ide me is mas (I sold it to him/her);

da-vabi/gavabi me is (I tied it) – gamo-vabi/mi-vabi/she-vabi me is mas (I tied him/her it);

ga-vaskhi me is (I poured over it) – mi-vaskhi/she-vakhsi/shemo-vaskhi me is mas (I poured over him/her it);

da-vkheni/ga-vkhseni me is (I opened it) – mo-vkhseni/shemo-vkhseni me is mas (I opened him/her it);

ga-varghvie/da-varghvie/amo-varghvie me is (I destroyed the unity-it) – she-movarghvie/mo-varghvie/a-varghvie/she-varghvie 

– me is mas (I destroyed the unity-it to/for him/her);

ga-vetsi me is (I gave it away) – mi-vetsi me is mas (I gave it away to him/her);

da-vde/cha-vde/she-vde me is (I put it) – gamo-vde/mo-vde me is mas (I put him/her it);

she-vch’ame me is (I ate it) – mo-vch’ame me is mas (I ate it to/for/from him/her);

ga-vk’biche me is (I snacked it) – mo-vk’biche/chamo-vk’biche/gamo-vk’biche me is mas (I snacked him/her it);

ga-vjijgne/da-vjijgne me is (I tore it away/off) – mo-vjijgne/gamo-vjijgne me is mas (I tore it away/off him/her);

da-vdivar me (I’m going/walking) – gada-vdivar/gadmo-vdivar me mas (I’m going/walking over it):

ga-vabnie me is (I spilled it) – mi-vabnie/mo-vabnie me is mas (I spilled it on/over/at him/her);

da-tsuravs/mo-tsuravs/mi-tsuravs is (he/she swims) – gada-tsuravs/gadmo-tsuravs is mas (he/she will swim over it);

ga-vk’ivi me (mas) (I cry/shout it) – da-vk’ivi me (mas) mas (I cry/shout it to him/her);

ga-rbis/mi-rbis/mo-rbis is (he/she runs) – gada-rbis/gadmo-rbis is mas (he/she runs over it);

da-dis/shedis/chadis is (he/she goes/walks) – gada-dis/gadmo-dis is mas (he/she goes/walks over it);

ts’a-val/cha-val/she-val/mo-val/mi-val me (I will go) – gada-val/gadmo-val me mas (I will go over it);

ga-vk’vete me is (I cut it) – mo-vk’vete me is mas (I cut him/her it);

da-vadzre/ga-vadzre me is (I tore away/off / separated / took away it) – mo-vadzre/gamo-vadzre/gada-vadzre me is mas (I 

tore away/off / separated / took away him/her it);
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ga-vk’ide/da-vk’ide me is (I hung it) – gada-vk’ide/chamo-vk’ide me is mas (I hung him/her it);

ga-vabi/da-vabi me is (I tied it) – gamo-vabi/mo-vabi me is mas (I tied him/her it);

ga-vpshvnit’e/da-vpshvnit’e me is (I pulverized it) – gamo-vpshvnit’e/mo-pshvnit’e me is mas (I pulverized it to/at him/her);

ga-vch’q’lit’e/da-vch’q’lit’e me is (I crushed it) – gamo-vch’q’lit’e/mo-vch’q’lit’e me is mas (I crushed him/her it);

da-vangrie me is (I destroyed it) – mo-vangrie me is mas (I destroyed it at/for/of him/her/it);

da-vats’q’ve me isini (I put them) – mi-vats’q’ve me isini mas (I put them at/on him/her/it);

ga-vts’ure/da-vts’ure me is (I squeezed it out) – gamo-vts’ure me is mas (I squeezed it out him/her); etc. 

In some forms with a light indirect object (when the presence of the indirect object is not clear) preverbs outline the 

existence of the indirect object – the local argument: 

da-vts’q’vit’e me is/isini (mas) (I cut / stopped it/them) – mo-vts’q’vit’e me is mas (I cut / stopped him/her/it it/them);

da-vt’ekhe me isini (mas) (I broke it/them) – mo-vt’ekhe me isini mas (I broke him/her/it  it/them);

da-vglije me is/isini (mas) (I tore it away/off) – mo-vglije me is/isini mas (I tore it away/off to him/her);

da-vaskhi me is/isini (mas) (I poured over it/them) – mo-vaskhi me is/isini mas (I poured over it/them at/to him/her).

The local argument (indirect object) becomes clearer by adding the preverbs in the following forms: 

vglije me is (mas) (I tore it away/off) – mo-vglije me mas is (I tore it away/off to/of him/her);

vt’ekhe me is/isini (mas) (I broke it/them) – mo-vt’ekhe me mas is/isini (I broke it/them to/of him/her/it);

vts’minde me is (mas) (I cleaned it/them) – gada-vts’minde me mas is /shemo-vts’minde me mas is (I cleaned it/them from 

it/her/him);

vts’q’vit’e me is (mas) (I picked / tore away/off / cut it) – mo-vts’q’vit’e me mas is (I picked / tore away/off / cut it 

to/form/of him/her/it).

Sometimes the syntactic background is the best way to find out the verbal persons: 
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da-vak’ere me is (k’aba) (I sewed it-the dress) – shemo-vak’ere me mas is (I sewed it-the dress at/on him/her);

da-vak’ere me k’aba (I sew the dress) – da-vak’ere me k’abas ghili (I sewed a button to the dress);

gada-vts’minde me is (mt’veri) (I cleaned it-the dust) – shemo-vts’minde me is mas (I cleaned the dust from it);

gada-vts’minde me magida (I cleaned it-the table) – gada-vts’minde me mt’veri magidas (I cleaned the dust from the table).

The preverb brings in the verb a new verbal person, which of course appears with its own markers in the verbal morphology 

and the forms are made different by preverbs and personal markers: da-ts’era (he/she wrote it) and mi-s-ts’era (he/she wrote 

it to him/her) or a-ashena (he/she built it) and in old Georgian da-kh-ashena (he/she built, it), etc.

II. Increasing the verbal personality by adding the preverbs:

vt’iri me (I cry) – da-vt’iri me mas (I cry over it/him/her);

vq’viri me (I shout) – da-vq’viri me mas (I shout at/over it/him/her);  

vts’ere me is (I wrote it) – mo-vts’ere/mi-vts’ere me mas is (I wrote it to him/her);

vts’ani me is (I plaited / weaved it) – shemo-vts’ani/gada-vts’ani me mas is (I plaited/weaved it on him/her/it);

vakhvie me is (I tied / scrolled it) – shemo-vakhvie/da-vakhvie/mo-vakhvie me is (I tied / scrolled it on/over/around 

him/her);

vch’am me mas (I eat it) – mo-vch’am me mas mas (I eat it of him/her/it);

vk’ivi me (mas) (I shout, cry it) – da-vk’ivi me (mas) mas (I shout / cry it on/at him/her/it);

viare me (I walked) – gada-viare me is (I walked over it);

vtsurav me (I swim) – gada-vtsurav me mas (I will swim over it);

viprine me (I flied) – gada-viprine me is (I flied over it);

vpshvnit’e me is (I pulverized it) – gamo-vpshvnit’e/mo-vpshvnit’e me is mas (I pulverized it from/at/on it/him/her);

vch’q’lit’e me is (I crushed it) – gamo-vch’q’lit’e/mo-vch’q’lit’e me is mas (I crushed it from/at/on it/him/her);

vangrie me is (I destroyed it) – mo-vangrie me is mas  (I destroyed it from/of/at it);
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vats’q’ve me isini (I put them) – mi-vats’q’ve me isini mas (I put them on/at it);

vts’ure me is (I squeezed out it) – gamo-vts’ure me is mas (I squeezed out it from it);  

vglije me is (I tore away/off, picked it) – mo-vglije me mas is (I tore away/off, picked it from it/him/her);

vt’ekhe me is/isini (I broke it/them) – mo-vt’ekhe me mas is/isini (I broke it/them from/of/at it/him/her);

vts’minde me is (I cleaned it) – gada-vts’minde/shemo-vwminde me mas is (I cleaned it from/of/around it/him/her);

vts’q’vit’e me is (I cut / picked it) – mo-vts’q’vit’e me mas is (I cut / picked it from/of it/him/her).

In the above mentioned forms vts’minde, vts’q’vit’e, vglije, vt’ekhe we could see three verbal persons (me mas is), but 

modern Georgian mainly understands them as two-personal verbs (me is) without the indirect object. In the other words, here 

we have the light indirect object and when we need to outline it, we add the preverbs and the opposite forms mo-vts’minde, 

mo-vts’q’vit’e, mo-vglije, mo-vt’ekhe are definitely (surely) three-personal verbs. Here we have the combination of the third 

and seventh functions of preverbs. Usually the coexistence of the different functions of preverbs is absolutely normal for 

Georgian. 

It’s interesting that in the verbs of motion (where we have the seventh function of preverbs) the verbal person that appears 

by adding or changing the preverbs is a direct object. Mostly such verbs are medio-actives and in this case they meet their natural 

demand for the direct object and transitivity. Very often the preverb brings the verbal person with the meaning of a barrier 

according the semantics of “gada-” (over) preverb:

da-tsuravs is (he/she swims) – gada-tsuravs is mas (he/she will swim over it);

ga-rbis is (he/she runs) – gada-rbis is mas (he/she runs over it);

da-dis/she-dis/cha-dis is (he/she goes / walks) – gada-dis is mas (he/she goes / walks over it);  

ts’a-val/cha-val/she-val/mo-val/mi-val me (I go / come) – gada-val/gadmo-val me mas (I will go/come over it);

viare me (I walked) – gada-viare/gadmo-viare me is (I walked  over it);

vtsurav/da-vtsurav/mi-vtsurav me (I swim) – gada-vtsurav/gadmo-vtsurav me mas (I will swim over it);
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viprine me (I flew) – gada-viprine/gadmo-viprine me is (I flew over it);  

ga-vk’ivi me (mas) (I shout / scream / cry) – da-vk’ivi me (mas) mas (I shout / scream / cry on/at/over him/her/it).

Reducing of verbal personality is done in two ways: It’s done by adding or changing the preverbs. The same examples (that 

were exposed above) in vice-versa are okay in this case:

shemo-arghvia man mas is – da-arghvia man is 

mo-ashena man mas is / mi-ashena man mas is / da-ashena man mas is – a-ashena man is, etc. 

(See the same examples above).

Reducing the verbal personality by adding preverbs has a just a few examples: vk’itkhe me mas is (I asked it to him/her) – 

da-vk’itkhe me is (I questioned / asked him/her). But here we have the combination with the fifth function (changing the word-

meaning). 

Some preverbs are more active in increasing verbal personality, while others act in the opposite. For instance, the preverbs 

“shemo-”, “mo-”, “mi-” often increase the verbal personality by adding the local/indirect object. Compare these forms: da-varghvie 

me is (destroyed, I it) – mo-varghvie / shemo-varghvie me is mas (destroyed, I it of him/her/it), da-vts’ere me is (wrote, I it) – 

mi-vts’ere me is mas (I wrote it to him/her) etc., while some others are reducing it, such as “ga-”, da-”: 

mo-vt’ekhe me mas is (I broke it of him/her) – ga-vt’ekhe me is (I broke it), mi-vts’ere me mas is (I wrote it to him/her) – da-

vts’ere me is (I wrote it), etc.

In the above mentioned samples we can see that the preverbs are taking some of the functions of verbal vowel prefixes – 

changing the verbal personality. It’s understandable when based on the economic principle for language developing. Actually we 

have two cases:

1. Preverbs increase verbal personality without vowel prefixes: ga-vt’ekhe me is (I broke it) – mo-vt’ekhe me mas is 

(I broke it of him/her/it), ga-vglije me is (I tore / split it) – mo-vglije me is mas (I tore / split it of him/her/it), 

she-vch’ame me is (I ate it) – mo-vch’ame me is mas (I ate it of him/her/it), etc.
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2. Preverbs increase verbal personality together with the vowel prefixes, but this last morpheme is not obligatory: 

ga-vt’ekhe me is – mo-vat’ekhe me mas is, ga-vglije me is – mo-vaglije me is mas, she-vch’ame me is – 

mo-vach’ame me is mas, etc.

Each verb has some ability to accept a concrete number of preverbs. In modern Georgian we have 16 active preverbs (including 

the preverb mi-mo) and therefore we have 17 forms and one of them is the zero- form or the form without a preverb. There are a 

maximum of 17 forms of preverbal oppositions: Ø-, mi-, mo-, mi-mo-, a-, amo-, da-, she-, shemo-, ga-, gamo-, gada-, gadmo-, cha-, 

chamo-, ts’a-, ts’amo-. For example the verbs a-shenebs (builds, he/she), khat’avs (paints, he/she), ts’ers (writes, he/she) can have any 

of these preverbs. But of course not every verb can accept all theoretically possible forms. Our classification begins from the minimal 

number of forms and grows up to the maximum number. It’s a growing scheme for the opposition forms. Based on the data from 

“kartuli enis ganmart’ebiti leksik’oni” (Georgian Explanatory Dictionary) the largest number of verbs has 5-8 preverbs. Needless to 

explain, we avoided the forms which don’t look natural. The verb classification set by their abilities to accept the preverbs looks as the 

following:

1. The verbs which never have preverbs – we will call them absolutely zero forms. The concrete form can be zero-preverbial such as 

ts’ers (he/she writes), khat’avs (he/she paints), but in other forms these verbs can have preverbs: 

da-ts’ers (he/she will write), da-khat’avs (he/she will paint). In this group we attest to only the verbs which never accept preverbs, 

such as all the forms of the verb to be and a few other verbs: var / khar / aris / vart / khart / arian (to be), utkhkhra (he/she 

told it to him/her), akvs (he/she has it), hq avs’  (he/she has him/her), et q vis’ ’  (he/she will tell it him/her), galobs (he/she/it sings), 

tskhovrobs (he/she lives). 

Concerning the verb “to have” kona-q’ola we must say that the verbs “to take away” and “to bring”, ts’a-gheba / 

ts’a-q’vana / mo-t’ana, use the same forms of the verb “to have” kona-q’ola with the preverbs: 

da-, mi-, mo-, mi-mo-, gamo- gadmo-akvs ((brings, he/she it)
gadmo-hq’avs ((brings, he/she him/her)
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We doubt the non-preverbial forms exposed by Acad. A. Shanidze. He considers that the verbs tkva (told, he/she), ilotsavs 

(prayed, he/she), iq’idis (will buy, he/she) don’t accept preverbs (Shanidze, 1980: 274). But we have the following forms: gamo-

tkva (he/she said it), gada-tkva (he/she changed the word-it), da-ilotsavs (he/she will pray / will make a toast), mo-ilotsavs 

(he/she will pray at/on), ga-q’idis (he/she will sell it) gada-q’idis (he/she will sell away it), mo-mq’idis (he/she will sell it to 

me), ga-mq’idis (he/she will sell me), ga-uq’idis (he/she will sell it for him/her). Although we must say that in this last example 

the preverb acts together with version.

2. The second group can be named as the non-alternative verbs. These are the verbs with one preverb only. They can’t have other 

preverbs:

ts’a-khemseba (to eat a little);
mo-shieba (to become hungry), in old Georgian – she-emshia (to become hungry);
ga-ghimeba (to smile);
da-naq’reba (to eat, to be nourished);
da-msheva (to become hungry);
da-tsinva (to laugh at);
ga-nvrtsoba (to expand), etc. Such verbs mainly appear only with their only preverbs.

3. The third group is for one-alternative verbs. These verbs have only two preverbs: 

she-rtskhvena da-rtskhvena (to be ashamed);
she-shineba da-shineba (to frighten);
da-p’at’araveba she-p’at’araveba (to become smaller);
she-brdzoleba ga-brdzoleba (to fight with);
she-q’vareba gada-q’vareba (to fall in love / to change or to stop loving), etc.

4. The fourth group – verbs which can accept three preverbs. For example the verb mo-bezrda (he/she is bored) accepts the 

mo-, ga-, she- preverbs, while the verbs ga-ak’azha (he/she strengthened), ga-atsotskhla (he/she made it alive), ga-adida (he/she 

made it big) and ga(n)-tavisupleba (to free, fee out/off) can have the preverbs gamo-, ga-, and da-.
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5. The fifth group – verbs which can accept four preverbs, for example the verb the verb k’rteba – (it lights up) accepts the following 

preverbs: ga-, gamo-, da-, she-; the verb amravlebs (he/she multiplies) accepts the following preverbs: ga-, mo-, gada-, da-; and 

the verb mok’vda (he/she died) can accept the following preverbs: mo-, mi-, da-, cha-.

6. The sixth group – verbs which can accept five preverbs, for example the verb mo-ik’unt’a (he/she hunches over) accepts the 

following preverbs: mo-, mi-, da-, cha-, she-; and the verb mo-inadira (he/she hunted) accepts the following preverbs: mo-, ts’a-, 

ga-, gada-, shemo-.

7. The seventh group – verbs which can accept six preverbs, for example the verb bedavs (he/she dares) has the following preverbs: 

ga-, mi-, mo-, she-, amo-, shemo-; and the verb ubghvers (he/she knits his/her brows) has the following preverbs: da-, she-, 

shemo-, gada-, cha-, gadmo-.

8. The eighth group – the verbs which can accept seven preverbs, for example the verb ust’vens (he/she is whistling) has the 

following preverbs: da-, cha-, amo-, a-, ga-, ts’a-, mi-; and the verb ts’onis (he/she weighs) has the following preverbs: da-, a-, 

mi-, mo-, gadmo-, gada-, she-.

9. The ninth group – the verbs which can accept eight preverbs, for example the verb k’rialebs (it shines from being cleaned) accepts 

the following preverbs: ga-, da-, mo-, cha-, gamo-, gada-, a-, mi-; and the verb amat’ebs (he/she adds) has the following preverbs: 

da-, cha-, she-, shemo-, mo-, ts’a-, ts’amo-, mi-.

10. The tenth group – verbs which can accept nine preverbs, for example the verb uberavs (it blows) has the following preverbs: da-, 

she-, mi-, shemo-, mo-, ga-, gamo-, gada-, gadmo; the verb sresavs (he/she squeezes) has the following preverbs: da-, she-, mi-, 

mo-, ga-, gamo-, gada-, gadmo, a-; and the verb a-anata (he/she lit it) has the following preverbs: a-, ga-, mi-, mo-, gada-, 

gadmo-, da-, she-, shemo-.
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11. The eleventh group – verbs which can accept ten preverbs, for example the verb she-k’rebs (he/she collects / gathers) has the 

following preverbs: she-, shemo-, da-, mo-, ga-, gamo-, gada-, gadmo, a-, chamo-; and the verb svris (he/she makes it dirty) has 

the following preverbs: da-, cha-, mi-, mo-, ga-, gamo-, gada-, gadmo, a- amo. 

12. The twelfth group – verbs which can accept 11 preverbs, for example the verb skhep’avs  (she/he cuts the branches-it) accepts the 

following preverbs: ga-, cha-, gada-, gadmo, a-, amo-, chamo-, mi-, shemo- she-, da-; and the verb elap’arak’eba (he/she speaks 

with somebody) has the following preverbs: da-, she-, shemo-, cha-, ts’a-, ts’amo-, a-,  gamo-, gadmo-, gada-, mo-.

13. The thirteenth group – verbs which can accept 12 preverbs, for example the verb lesavs (he/she plasters) accepts the following 

preverbs: ga-, gada-, gamo-, she-, shemo-, da-, mo-, mi-, cha-, chamo-, a-, amo-; and the verb asts’orebs (he/she corrects) accepts 

the following preverbs: mo-, mi-, da-, ga-, gada-, gadmo-, gamo-, she-, shemo-, cha-, chamo-, a-.

14. The fourteenth group – verbs which can accept 13 preverbs, for example the verb da-sma (to let/make somebody sit down) has the 

following preverbs: a-, amo-, da-, she-, shemo-, ga-, gamo-, gada-, gadmo-, cha-, chamo-, mi-, mo-; and the verb ch’q’let’s 

(he/she squeezes, presses) accepts the following preverbs: ga-, gamo-, gada-, gadmo-, cha-, a-, amo-, chamo-, mi-, mo-, shemo- 

she-, da-. 

15. The fifteenth group – verbs which can accept 14 preverbs, for example the verb tq’ortsnis (he/she throws) has the following 

preverbs: ga-, a-, amo-, ts’a-, da-, she-, shemo-, gamo-, gada-, gadmo-, cha-, chamo-, mi-, mo-; and the verb srialebs (he/she 

skates / rolls) accepts the following preverbs: a-, amo-, ga-, gamo-, da-, mi-, mo-, she-, shemo-, ga- cha-, chamo-, ts’a-, ts’amo-.

16. The sixteenth group – verbs which can accept 15 preverbs, for example the verb laslasebs (he/she walks hardly) accepts the 

following preverbs: mo-, mi-, da-, gada-, gadmo-, gamo-, she-, shemo-, cha-, chamo-, a-, amo-; ts’a- ts’amo-; and the verb 

akhurebs (he/she makes it worm) accepts the following preverbs: da-, ga-, gamo-, gada-, gadmo, a-, amo-, ts’a-, mi-, ts’amo- 

she-, shemo-, chamo-, cha-.
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17. The last seventeenth group – the verbs which can accept 16 preverbs for example the verb k’etsavs (he/she puts lay) da-, ga-, 

gamo-, gada-, gadmo-, she-, shemo-, cha-, chamo-, mi-, mo-, a-, amo-, ts’a-, ts’amo-; mi-mo; the verb “prena” (to fly) has the 

following preverbs: a-, amo-, ts’a-, mi-, mo-, ts’amo-, she-, shemo-, chamo-, cha-, da-, ga-, gamo-, gada-, gadmo, mi-mo-; and 

the verb gordeba (he/she/it rolls) has the following peverbs: da-, ga-, gamo-, gada-, gadmo, a-, amo-, ts’a-, mi-, mo-, ts’amo-, 

she-, shemo-, chamo-, cha-, mi-mo-.

Traditionally Georgian scholars consider Georgian preverbs as flexion affixes basing on its role in verbal conjugation. We argue 

for considering preverbs as derivational affixes. Preverbs have the biggest influence on verbal semantics even when a preverb produces 

the rows of conjugation. Word-producing in nouns have a big system, while in the verbs and the preverbs are the general creators. 

Any concrete verbal form has different verbal categories at the same time and that’s why verbal derivation is often exposed as a 

combination of a few verbal categories. Form the above exposed seven functions of Georgian preverbs five are derivational (except the 

third and fourth) and therefore Georgian preverbs are rather derivational affixes than flexional.

Preverbs are very active word-producing affixes in the verbal system with an impressive influence on the poly-personal verbal 

semantics.

2.11.1. Conjugation

Georgian is an agglutinating language and it means that each affix expresses a single meaning, and they usually do not merge with 

each other or affect each other phonologically. Each verbal screeve is formed by adding a number of prefixes and suffixes to the verb 

stem. Certain affix categories are limited to certain screeves and not all possible markers are obligatory (in the scheme on the next 

page). The components of the Georgian verbal forms occur in the following order (but not every one is exposed obligatorily):
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The Georgian Verb Template

preverb
prefixal 
nominal 
marker

version 
marker

VERB 
ROOT

passive 
marker

thematic 
suffix

causative 
marker

imperfective 
marker

suffixal 
nominal 
marker

auxiliary 
verb

plural 
marker

2.11.2. Conjugation of Transitive (Active) Verbs 

I Series

Present     Indicative   – present indefinite or present continuous – vkhat’av/vts’er - I am painting/writing / I paint/write
I s. vkhat’av vts’er I pl. vkhat’avt vts’ert
II s. khat’av ts’er II pl. khat’avt ts’ert
III s. khat’avs ts’ers III pl. khat’aven ts’eren

Imperfect – past continuous – vkhat’avdi/vts’erdi - I was painting/writing (or I used to paint with “kholme” – a particle of repeated 

verbal action). The final “i” is the marker of this row.

I s. vkhat’avdi vts’erdi I pl. vkhat’avdit vts’ertdit
II s. khat’avdi ts’erdi II pl. khat’avdit ts’ertdit
III s. khat’avda ts’ersda III pl. khat’avdnen ts’erdnen

Present     Subjunctive   – vkhat’avde/vts’erde - (if / I wish) I were painting/writing… 

These forms are used in complex sentences, with the conjunctions like “net’av” (I wonder) or “ikneb” (probably). 

The final “e” is the marker of this row.

I s. vkhat’avde vts’erde I pl. vkhat’avdet vts’ertdet
II s. khat’avde ts’erde II pl. khat’avdet ts’ertdet
III s. khat’avdes ts’ersdes III pl. khat’avdnen ts’erdnen
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The next three rows of the mq’opadi group repeat the three previous rows with preverbs.

Future     Indicative   – davkhat’av/davts’er - I will paint/write
I s. davkhat’av davts’er I pl. davkhat’avt davts’ert
II s. dakhat’av dats’er II pl. dakhat’avt dats’ert
III s. dakhat’avs dats’ers III pl. dakhat’aven dats’eren

Conditional – past conditional  – davkhat’avdi/davts’erdi - I would paint/write
The final “i” is the marker of this row.
I s. davkhat’avdi davts’erdi I pl. davkhat’avdit davts’erdit
II s. dakhat’avdi dats’erdi II pl. dakhat’avdit dats’erdit
III s. dakhat’avda dats’erda III pl. dakhat’avdnen dats’erdnen

Future     Subjunctive   – future subjunctive – davkhat’avde/davts’erde - (if / I wish) I were to paint/write… 
The final “e” is the marker of this row.
I s. davkhat’avde davts’erde I pl. davkhat’avdet davts’erdet
II s. dakhat’avde dats’erde II pl. dakhat’avdet dats’erdet
III s. dakhat’avdes dats’erdes III pl. dakhat’avdnen dats’erdnen

II Series

Aorist     Indicative   – (da)vkhat’e/(da)vts’ere - I painted/written / I have/had painted/written

It indicates a general past. The past indefinite is often accompanied with a preverb but not in the case of the past continuous. The forms 

with preverbs could be also translated as past/present perfect, because it is an accomplished act. The marker of this row is “e”.

I s. (da)vkhat’e (da)vts’ere I pl. (da)vkhat’et (da)vts’eret
II s. (da)khat’e (da)ts’ere  II pl. (da)khat’et (da)ts’eret
III s. (da)khat’a (da)ts’era III pl. (da)khat’es (da)ts’eres

Imperatives are also expressed with the forms of this row – (da)khat’e! (da)ts’ere! (da)khat’et! (da)ts’eret!
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Optative – II subjunctive  – (da)vkhat’o/(da)vts’ero - I (must/want/can) paint/write… 

The future subjunctive is used in complex sentences with the proper conjunctions: “rom” (that), “net’av” (I wonder), “ikneb” (I wish), 

etc. The marker of the row is “o”.

I s. (da)vkhat’o (da)vts’ero I pl. (da)vkhat’ot (da)vts’erot
II s. (da)khat’o (da)ts’ero II pl. (da)khat’ot (da)ts’erot
III s. (da)khat’os (da)ts’eros III pl. (da)khat’on (da)ts’eron

These forms are used as negative imperatives: ar (da)khat’o! ar (da)ts’ero! ar (da)khat’ot! ar (da)ts’erot! Only this row can be used for 

both types of imperatives (positive and negative) for the I and the III persons: ar (da)vkhat’ot! ar (da)vts’erot! ar (da)khat’os! ar 

(da)ts’eros! ar (da)khat’on! ar (da)ts’eron!

This row is used in the second verbal element with modal verbs (may, can, must): minda gavak’eto (I want to do it), unda 

gaak’etos (he must do it), sheudzlia dats’eros (he can write), ar sheudzlia dakhat’os (he can’t write), sheudzlia ar dakhat’os (he cannot 

write), etc.

III Series

Perfect – I turmeobiti  – damikhat’avs/damits’eria - (it seems) I had painted/written – “turme” means “it seems”. 

This is an unreal act. The subject did the action, but either he (the subject) didn’t remember it, or he didn’t see it. It seems, I have 

painted/written it.

I s. damikhat’avs damits’eria I pl. dagvikhat’avs dagvits’eria
II s. dagikhat’avs dagits’eria II pl. dagikhat’avt dagits’eriat
III s. daukhat’avs dauts’eria III pl. daukhat’avt dauts’eriat

A. The direct object usually has no markers for the III person, but in case of INVERSION (in the III series) it uses the markers 

of the subject. (Note: only transitive verbs have inversion.)

B. The verbs with thematic markers have them in this series. 
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Compare:

I Series vkhat’av davkhat’av vts’er davts’er
II Series vkhat’e davkhat’e vts’ere davts’ere
III Series damikhat’avs damits’eria

C. The forms in this row are widely used for negative forms: ar damikhat’avs, ar damits’eria. In such forms the sense of

turme – “it seems” (an unreal action) is missing. 

D. Negative forms of the ts’q’et’ili (aoristi) and mq’opadi sound more principal and categorical: ar davkhat’e! ar davts’ere! ar 

davkhatav! ar davts’er!

In the rows of I turmeobiti the forms with the thematic marker “-av” have this marker only with the III person direct object, 

but they don’t have it with the auxiliary verbs – when the direct object is the first and second person. 

Compare: damikhat’ikhar (I painted you), dagikhat’ivar (you painted me), and damikhat’-av-s (I painted him/her/it/them), 

dagikhat’-av-s (you painted him/her/it/them).

Pluperfect – future in the past subjunctive conditional  – damekhat’a/damets’era - (if) I had painted/wrote…
I s. damekhat’a damets’era I pl. dagvekhat’a dagvets’era
II s. dagekhat’a dagets’era II pl. dagekhat’at dagets’erat
III s. daekhat’a daets’era III pl. daekhat’at daets’erat

Perfect     Subjunctive   – subjunctive conditional  – damekhat’os/damets’eros - (I wish) I could paint/write

The last 11th row is very seldom used. (But it’s widely used in the forms for toasting.)

I s. damekhat’os damets’eros I pl. dagvekhat’o dagvets’eros
II s. dagekhat’os dagets’eros II pl. dagekhatot dagets’erot
III s. daekhat’os daets’eros III pl. daekhat’ot daets’erot
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2 .11 .3 . Conjugation of Intransitive Verbs

Transitive verbs have a direct object and intransitive verbs don’t. There are two types of intransitives in Georgian: passive and medial.

2.11.4. Dynamic Passives

Georgian dynamic passive verbs have three groups: 

A. Prefix-produced; 

B. Suffix-produced;

C. Unmarked.

The first group is produced by prefix “i-” – one personal verbs like vimalebi (I am hiding) and the prefix “e-” produces two-personal 

verbs such as vemalebi (I am hiding from someone).

2.11.5. Prefix-produced Dynamic Passives

The first verb is one-personal and the second verb is two-personal.

I Series

Present     Indicative   – vimalebi/vemalebi - I am hiding / I am hiding from someone
I s. vimalebi vemalebi I pl. vimalebit vemalebit
II s. imelabi emalebi II pl. imalebit emalebit
III s. imelaba emaleba III pl. imalebian emalebian

Imperfect – vimalebodi/vemalebodi - I was hiding / I was hiding from someone
I s. vimalebodi vemalebodi I pl. vimalebodit vemalebit
II s. imalebodi emalebodi II pl. imalebodit emalebodit
III s. imaleboda emaleboda III pl. imalebodnen emalebodnen
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Present     Subjunctive   – vimalebode/vemalebode - (if / I wish) I were hiding… / (if / I wish) I were hiding from someone…
I s. vimalebode vemalebode I pl. vimalebodet vemalebet
II s. imalebode emalebode II pl. imalebodet emalebodet
III s. imalebodes emalebodes III pl. imalebodnen emalebodnen

Future     Indicative   – davimalebi/davemalebi - I will hide / I will hide from someone
I s. davimalebi davemalebi I pl. davimalebit davemalebit
II s. daimalebi daemalebi II pl. daimalebit daemalebit
III s. daimaleba daemaleba III pl. daimalebian daemalebian

Conditional – davimalebodi/davemalebodi - I would hide / I would hide from someone
I s. davimalebodi davemalebodi I pl. davimalebodit davemalebodit
II s. daimalebodi daemalebodi II pl. daimalebodit daemalebodit
III s. daimaleboda daemaleboda III pl. daimalebodnen daemalebodnen

Future     Subjunctive   – davimalebode/davemalebode - (if / I wish) I were to hide… / (if / I wish) I were to from someone…
I s. davimalebode davemalebode I pl. davimalebodet davemalebodet
II s. daimalebode daemalebode II pl. daimalebodet daemalebodet
III s. daimalebodes daemalebodes III pl. daimalebodnen daemalebodnen

II Series 

Aorist     Indicative   – (da)vimale/(da)vemale - I hid / I hid from someone
I s. (da)vimale (da)vemale I pl. (da)vimalet (da)vemalet
II s. (da)imale (da)emale II pl. (da)imalet (da)emalet
III s. (da)imala (da)emala III pl. (da)imalnen (da)emalnen

Optative – (da)vimalo/(da)vemalo - I (must/want/can) hide/ I (must/want/can) hide from someone
I s. (da)vimalo (da)vemalo I pl. (da)vimalot (da)vemalot
II s. (da)imalo (da)emalo II pl. (da)imalot (da)emalot
III s. (da)imalos (da)emalos III pl. (da)imalnen (da)emalnen
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III Series

Perfect – davmalulvar/davmalvivar - (it seems) I hid / (it seems) I hid from someone
I s. davmalulvar davmalvivar I pl. davmalulvart davmalvivart
II s. damalulkhar damalvikhar II pl. damalulkhart damalvikhart
III s. damalula da(h)malvia III pl. damalulan da(h)malvian

Pluperfect – davmaluliq’av/davmalvode - (if) I had hid… / (if) I had hid from someone…
I s. davmaluliq’av davmalvode I pl. davmaluliq’avit davmalvodet
II s. damaluliq’av damalvode II pl. damaluliq’avit damalvodet
III s. damaluliq’o damalvodes III pl. damaluliq’vnen damalvodnen

Perfect     Subjunctive   – damaluliq’os/damalvodes - (I wish) I could hide / (I wish) I could hide from someone
III s. damaluliq’os damalvodes III pl. damaluliq’on damalvodnen

This last row is less commonly in modern Georgian. Its forms often repeat the forms of the Pluperfect.

The one-personal verbs changed the conjugation forms in the III series in modern Georgian. Compare the old and new forms:

Old New
I turmeobiti II turmeobiti III k’avshirebiti I turmeobiti II turmeobiti III k’avshirebiti

I s. damalul var damalul viq’av damalul viq’o davmalulvar davmaluliq’av davmaluliq’o
II s. damalul khar damalul iq’av damalul iq’o damalulkhar damaluliq’av damaluliq’o
III s. damalul ars damalul iq’o damalul iq’os damalula damaluliq’o damaluliq’os

I pl. damalul vart damalul viq’venit damalul viq’vnet davmalulvart
davmaluliq’venit / 
davmaluliq’avit

davmaluliq’vnet / 
davmaluliq’ot

II pl. damalul khart damalul iq’venit damalul iq’vnet damalulkhart
damaluliq’venit / 
damaluliq’avit

damalulviq’vnet / 
damaluliq’ot

III pl. damalul arian damalul iq’vnes damalul iq’vnen damalulan damaluliq’vnen
damaluliq’vnen / 
dmaluliq’on

As we see the participle (damalul-i) became a part of the verb and finally we have the result of preverb+personal marker+participle / 

stem+auxiliary verb. 
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2 .11 .6 . Unmarked Forms and Suffix-Produced Dynamic Passives

Beside the prefix-produced forms, the dynamic passive has non-marked forms – vtbebi (I am becoming warm) and the forms produced 

by the suffix “-d” – vts’itledebi (I am becoming red) from ts’iteli (red). Such verbal forms are mostly produced from nouns – k’atsi 

(man) – k’atsdeba (he becomes a man), kali (woman) – kaldeba (she becomes a woman), shavi (black) – shavdeba (he/she/it becomes 

black), tetri (white) – tetrdeba (he/she/it becomes white), etc.

I Series  

Present     Indicative   – vtbebi/vts’itldebi - I become warm/red
I s. vtbebi vts’itldebi I pl. vtbebit vts’itldebit
II s. tbebi ts’itldebi II pl. tbebit ts’itldebit
III s. tbeba ts’itldeba III pl. tbebian ts’itldebian

Imperfect – vtbebodi/vts’itldebodi - I was becoming warm/red
I s. vtbebodi vts’itldebodi I pl. vtbebodit vts’itldebodit
II s. tbebodi ts’itldebodi II pl. tbebodit ts’itldebodit
III s. tbeboda ts’itldeboda III pl. tbebodnen ts’itldebodnen

Present     Subjunctive   – vtbebode/vts’itldebode - (if / I wish) I were becoming warm/red…
I s. vtbebode vts’itldebode I pl. vtbebodet vts’itldebodet
II s. tbebode ts’itldebode II pl. tbebodet ts’itldebodet
III s. tbebodes ts’itldebodes III pl. tbebodnen ts’itldebodnen

Future     Indicative   – gavtbebi/gavts’itldebi I will become warm/red
I s. gavtbebi gavts’itldebi I pl. gavtbebit gavts’itldebit
II s. gatbebi gats’itldebi II pl. gatbebit gats’itldebit
III s. gatbeba gats’itldeba III pl. gatbebian gats’itldebian

Conditional – gavtbebodi/gavts’itldebodi - I would become warm/red
I s. gavtbebodi gavts’itldebodi I pl. gavtbebodit gavts’itldebodit
II s. gatbebodi gats’itldebodi II pl. gatbebodit gats’itldebodit
III s. gatbeboda gats’itldeboda III pl. gatbebodnen gats’itldebodnen
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Future     Subjunctive   – gavtbebode/gavts’itldebode - (if / I wish) I were to become warm/red…
I s. gavtbebode gavts’itldebode I pl. gavtbebodet gavts’itldebodet
II s. gatbebode gats’itldebode II pl. gatbebodet gats’itldebodet
III s. gatbebodes gats’itldebodes III pl. gatbebodnen gats’itldebodnen

II Series

Aorist     Indicative   – gavtbi/gavts’itldi - I became warm/red

Optative – gavtbe/gavts’itlde - I (must/can/want to) become warm/red
I s. gavtbe gavts’itlde I pl. gavtbet gavts’itldet
II s. gatbe gats’itlde II pl. gatbet gats’itldet
III s. gatbes gats’itldes III pl. gatbnen gats’itldnen

III Series

Perfect  – gavmtbarvar/gavts’itlebulvar - (it seems) I have become warm/red
I s. gavmtbarvar gavts’itlebulvar I pl. gavmtbarvart gavts’itlebulvart
II s. gamtbarkhar gats’itlebulkhar II pl. gamtbarkhart gats’itlebulkhart
III s. gamtbara gats’itlebula III pl. gamtbaran gats’itlebulan

Pluperfect and Perfect     Subjunctive   – gavmtbariq’av(i)/gavts’itlebuliq’av(i) - (if) I had become warm/red… 

/ (I wish) I could become warm/red

I s. gavmtbariq’av(i) gavts’itlebuliq’av(i) I pl. gavmtbariq’avit gavts’itlebuliq’avit
II s. gamtbariq’av(i) gats’itlebuliq’av(i) II pl. gamtbariq’avit gats’itlebuliq’avit
III s. gamtbariq’o gats’itlebuliq’o III pl. gamtbariq’vnen gats’itlebuliq’vnen

These verbs can be two-personal by adding an indirect object and having the forms of objective version:

vtbebi – vutbebi, vutbebodi, gavutbebi, gavutbi, etc.
vts’itldebi – vuts’itldebi, vuts’itldebodi, gavuts’itldi, etc.
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I s. gavtbi gavts’itldi I pl. gavtbit gavts’itldit
II s. gatbi gats’itldi II pl. gatbit gats’itldit
III s. gatba gats’itlda III pl. gatbnen gats’itldnen



2.11.7. Static Passives

Static passive is the opposite of dynamic passive. Examples: (a)ts’eria – is written, (a)khat’ia – is painted, aparia – is covered, 

abia – is tied, etc. They expose the act which is already done. Such forms don’t have all rows in the I series. 

Conjugation of the static passive:

I Series

Present     Indicative   – vts’erivar - I am written
I s. vts’erivar I pl. ts’erivart
II s. ts’erikhar II pl. ts’erikhart
III s. ts’eria III pl. ts’erian

The Imperfect and Present     Subjunctive   do not exist for this type of verb.

Future     Indicative   – vets’erebi - I will be written

This row is produced based on the forms of e-prefix two personal dynamic passive, but here they are only one-personal verbs.

I s. vets’erebi I pl. vets’erebit
II s. ets’erebi II pl. ets’erebit
III s. ets’ereba III pl. ets’erebian

Conditional – vets’erebodi - I would be written
I s. vets’erebodi I pl. vets’erebodit
II s. ets’erebodi II pl. ets’erebodit
III s. ets’ereboda III pl. ets’erebodnen

Future     Subjunctive    – vets’erebode - (if / I wish) I were to be written…
I s. vets’erebode I pl. vets’erebodet
II s. ets’erebode II pl. ets’erebodet
III s. ets’erebodes III pl. ets’erebodnen
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II Series

The forms of the dynamic passive are repeated for this series. But very often these forms do not exist. 

Aorist     Indicative   – vets’ere - I was written
I s. vets’ere I pl. vets’eret
II s. ets’ere II pl. ets’eret
III s. ets’era III pl. ets’ernen

Optative – vets’ero - I (must/can/want to) be written
I s. vets’ero I pl. vets’erot
II s. ets’ero II pl. ets’erot
III s. ets’eros III pl. ets’eron

III Series

In I-II series there is no difference between the one-personal and two-personal verbs. But the III series shows this difference. Below 

the first verb is one-personal and the second verb is two-personal.

Perfect – vts’erebulvar/ts’erebivar - (it seems) I have been written / (it seems) I have been written by him/her
I s. vts’erebulvar v(s)ts’erebivar I pl. vts’erebulvart v(s)ts’erebivart
II s. ts’erebulkhar (s)ts’erebikhar II pl. ts’erebulkhart (s)ts’erebikhart
III s. ts’erebula (s)ts’erebia III pl. ts’erebulan (s)ts’erebian

Pluperfect – vts’erebuliq’av(i)/v(s)ts’erebodi - (if) I had been written… / (if) I had been written by him/her…
I s. vts’erebuliq’av(i) v(s)ts’erebodi I pl. vts’erebuliq’avit v(s)ts’erebodit
II s. ts’erebuliq’av(i) (s)ts’erebodi II pl. ts’erebuliq’avit (s)ts’erebodit
III s. ts’erebuliq’o (s)ts’ereboda III pl. ts’erebuliq’vnen (s)ts’erebodnen

Perfect     Subjunctive   – vts’erebuliq’o/v(s)ts’erebode (I wish) I could be written / (I wish) I could be written by him/her
I s. vts’erebuliq’o v(s)ts’erebode I pl. vts’erebuliq’avet v(s)ts’erebodet
II s. ts’erebuliq’o (s)ts’erebode II pl. ts’erebuliq’avet (s)ts’erebodet
III s. ts’erebuliq’os (s)ts’erebodes III pl. ts’erebuliq’vnen (s)ts’erebodnen
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2.11.8. Medio-Actives

According to traditional Georgian grammar medio-actives are verbs with the forms of active-transitive verbs but without any direct 

object. Compare:

 A.

 B.

 C.

The conjugation of medio-actives (such as t’irili – to cry) with one-personal and two-personal forms:

I Series

Present     Indicative   - vt’iri – I cry / I am crying
I s. vt’iri vut’iri I pl. vt’irit vut’irit
II s. t’iri ut’iri II pl. t’irit ut’irit
III s. t’iris ut’iris III pl. t’irian ut’irian
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khat’avs (paints – active) goravs (rolls – medio-active)
ts’ers (writes – active) dughs (boils – medio-active)

active agorebs (S., O.d.) – ugorebs (S., O.d., O.ind.)
medio-active goravs (S.) – ugoravs (S., O.ind.)
active adughebs (S., O.d.) – udughebs (S., O.d., O.ind.)
medio-active dughs (S.) – udughs (S., O.ind)

active agorebs (S., O.d.) – ugorebs (S., O.d., O.ind.)
medio-active gordeba (S.) – ugordeba (S., O.ind.)
active goravs (S.) – ugoravs (S., O.ind.)
active adughebs (S., O.d.) – udughebs (S., O.d., O.ind.)
medio-active dughdeba (S.) – udughdeba (S., O.ind.)
medio-active dughs (S.) – udughs (S., O.ind.)



Imperfect - vt’irodi - I was crying
I s. vt’irodi vut’irodi I pl. vt’irodit vut’irodit
II s. t’irodi ut’irodi II pl. t’irodit ut’irodit
III s. t’iroda ut’iroda III pl. t’irodnen ut’irodnen

Present     Subjunctive   (if) I were crying…
I s. vt’irode vut’irode I pl. vt’irodet vut’irodet
II s. t’irode ut’irode II pl. t’irodet ut’irodet
III s. t’irodes ut’irodes III pl. t’irodnen ut’irodnen

Future     Indicative   – vit’ireb/vut’ireb - I will cry / I will cry with him/her

Thematic markers appear here and prefix “i-” produces these three rows of the mq’opadi group in one-personal verbs, while prefix 

“u-” produces the forms of two-personal verbs.

I s. vit’ireb vut’ireb I pl. vit’irebt vut’irebt
II s. it’ireb ut’ireb II pl. it’irebt ut’irebt
III s. it’irebs ut’irebs III pl. it’ireben ut’ireben

Conditional – vit’irebdi/vut’irebdi - I would cry / I would cry with him/her
I s. vit’irebdi vut’irebdi I pl. vit’irebdit vut’irebdit
II s. it’irebdi ut’irebdi II pl. it’irebdit ut’irebdit
III s. it’irebda ut’irebda III pl. it’irebdnen ut’irebdnen

Future     Subjunctive   – vit’irebde/vut’irebde - (if) I were to cry… / (if) I were to cry with him/her…
I s. vit’irebde vut’irebde I pl. vit’irebdet vut’irebdet
II s. it’irebde ut’irebde II pl. it’irebdet ut’irebdet
III s. it’irebdes ut’irebdes III pl. it’irebdnen ut’irebdnen
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II Series

In the II series the subject of the medio-active is ergative just like the subject of a transitive verb.

Aorist     Indicative   – vit’ire/vut’ire - I cried / I cried with him/her
I s. vit’ire vut’ire I pl. vit’iret vut’iret
II s. it’ire ut’ire II pl. it’iret ut’iret
III s. it’ira ut’ira III pl. it’ires ut’ires
Optative – vit’iro/vut’iro - I (must/can/want to) cry / I (must/can/want to) cry with him./her
I s. vit’iro vut’iro I pl. vit’irot vut’irot
II s. it’iro ut’iro II pl. it’irot ut’irot
III s. it’iros ut’iros III pl. it’iron ut’iron

III Series

As medio-actives follow the same model of conjugation as transitives (in other words – active verbs), in this series they have the 

inversion just like transitive verbs. The thematic marker also appears here.

Perfect – mit’irnia/mit’irebia - (it seems) I had cried / (it seems) I had cried with him/her
I s. mit’irnia mit’irebia I pl. gvit’irnia gvit’irebia
II s. git’irnia git’irebia II pl. git’irniat git’irebiat
III s. ut’irnia ut’irebia III pl. ut’irniat ut’irebiat

Pluperfect – met’irna/met’irebina - (if) I had cried… / (if) I had cried with him/her…
I s. met’irna met’irebina I pl. gvet’irna gvet’irebina
II s. get’irna get’irebina II pl. get’irnat get’irebinat
III s. et’irna et’irebina III pl. et’irnat et’irebinat

Perfect     Subjunctive   – met’ir(n)os/met’irebinos - (I wish) I could cry / (I wish) I could cry with him/her
I s. met’ir(n)os met’irebinos I pl. gvet’ir(n)os gvet’irebinos
II s. get’ir(n)os get’irebinos II pl. get’ir(n)ot get’irebinot
III s. et’ir(n)os et’irebinos III pl. et’ir(n)ot et’irebinot
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2.11.9. Medio-Passives

Medio-passives use the same forms as passive verbs (as opposed to medio-actives). The number of medio-passives is not great 

in Georgian: dgas (stands), zis (sits), ts’evs (lies), dzevs (thing lays), sdzinavs (sleeps), uq’vars (loves), sdzuls (hates), shurs (is 

jealous), sts’adis (wants), surs (wishes), shia (is hungry), sts’q’uria (is thirty), akvs (has), ghirs (costs), hghvidz’avs (is awakening), 

akhsovs (remembers), hgavs (looks like), bnela (it’s dark), tskhela (it’s hot), grila (it’s cool). 

There are two groups of medio-passives. The verbs of A-group have only four rows in the I series, but they have all the 

forms of the II series. The verbs of another B-group don’t have the forms of the II series, but they have all forms of the I series.

A-group (ts’ola – to lie); one-personal – vts’evar and two-personal – vuts’evar 

I Series 

Present     Indicative   – vts’evar/vuts’evar - I lie / I lie by/with him/her/it
I s. vts’evar vuts’evar I pl. vts’evart vuts’evart
II s. ts’evkhar uts’evkhar II pl. ts’evkhart uts’evkhart
III s. ts’evs uts’evs III pl. ts’vanan uts’vanan

The Imperfect and Present     Subjunctive   are missing.

Future     Indicative   – vits’vebi/vets’vebi - I will lie / I will lie by/with him/her/it

The prefix “i” produces the forms of one-personal verbs, and the prefix “e” produces the forms of two-personal verbs in the mq’opadi rows.

I s. vits’vebi vets’vebi I pl. vits’vebit vets’vebit
II s. its’vebi ets’vebi II pl. its’vebit ets’vebit
III s. its’veba ets’veba III pl. its’vebian ets’vebian

Conditional – vits’vebodi/vets’vebodi - I would lie / I would lie by/with him/her/it
I s. vits’vebodi vets’vebodi I pl. vits’vebodit vets’vebodit
II s. its’vebodi ets’vebodi II pl. its’vebodit ets’vebodit
III s. its’veboda ets’veboda III pl. its’vebodnen ets’vebodnen
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Future     Subjunctive   – vits’vebode/vets’vebode - (if) I were to lie… / (if) I were to lie by/with him/her/it…
I s. vits’vebode vets’vebode I pl. vits’vebodet vets’vebodet
II s. its’vebode ets’vebode II pl. its’vebodet ets’vebodet
III s. its’vebodes ets’vebodes III pl. its’vebodnen ets’vebodnen

II Series  

Aorist     Indicative   – vits’eki/vets’eki - I lay / I lay by/with him/her/it
I s. vits’eki vets’eki I pl. vits’ekit vets’ekit
II s. its’eki ets’eki II pl. its’ekit ets’ekit
III s. its’va ets’va III pl. its’vnen ets’vnen

Optative – vits’eke/vets’eke - I (must/can/want to) lie
I s. vits’eke vets’eke I pl. vits’eket vets’eket
II s. its’eke ets’eke II pl. its’eket ets’eket
III s. its’ves ets’ves III pl. its’vnen ets’vnen

III Series

These verbs need the auxiliary verb q’opna “to be” – var, khar, viq’o, viq’av, etc.

Perfect – vts’olilvar/vts’olodi - (it seems) I have lain / (it seems) I have lain by/with him/her/it
I s. vts’olilvar vts’olodi       I pl. vts’olilvart vts’olodit
II s. ts’olilkhar ts’olodi II pl. ts’olilkhart ts’olodit
III s. ts’olila ts’oloda III pl. ts’olilan ts’olodnen

Pluperfect and Perfect     Subjunctive    – vts’oliliq’av/vts’olode (if) I had lain…  / (if) I had lain by/with him/her/it… 

/ (I wish) I could lie / (I wish) I could lie by/with him/her/it

I s. vts’oliliq’av vts’olode I pl. vts’oliliq’avit vts’olodet
II s. ts’oliliq’av ts’olode II pl. ts’oliliq’avit ts’olodet
III s. ts’oliliq’o ts’olodes III pl. ts’oliliq’vnen ts’olodnen
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B-group (siq’varuli – love)

I Series

Present     Indicative   – vuq’varvar - he/she loves me
I s. vuq’varvar I pl. vuq’varvart
II s. uq’varkhar II pl. uq’varkhart
III s. uq’vars III pl. uq’vart

Imperfect – vuq’vardi - he/she was loving me
I s. vuq’vardi I pl. vuq’vardit
II s. uq’vardi II pl. uq’vardit
III s. uq’varda III pl. uq’vardnen

Present     Subjunctive   – vuq’varde - (if) he/she were loving me…
I s. vuq’varde I pl. vuq’vardet
II s. uq’varde II pl. uq’vardet
III s. uq’vardes III pl. uq’vardnen

Future     Indicative   – veq’varebi - he/she will love me
I s. veq’varebi I pl. veq’varebodit
II s. eq’varebi II pl. eq’varebodit
III s. eq’vareba III pl. eq’varebodat

Conditional – veq’varebodi - he/she would love me
I s. veq’varebodi I pl. veq’varebodit
II s. eq’varebodi II pl. eq’varebodit
III s. eq’vareboda III pl. eq’varebodnen

Future     Subjunctive   – veq’varebode - (if) he/she were to love me…
I s. veq’varebode I pl. veq’varebodet
II s. eq’varebode II pl. eq’varebodet
III s. eq’varebodes III pl. eq’varebodnen
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The II Series does not exist for this conjugation. 

III Series 

Perfect – v(h)q’varebivar - (it seems) he/she has loved me
I s. v(h)q’varebivar I pl. v(h)q’varebivart
II s. hq’varebikhar II pl. hq’varebikhart
III s. hq’varebia III pl. hq’varebiat

Pluperfect – v(h)q’varebodi - (if) he/she had loved me…
I s. v(h)q’varebodi I pl. v(h)q’varebodit
II s. hq’varebodi II pl. hq’varebodit
III s. hq’vareboda III pl. hq’varebodnen

Perfect     Subjunctive   – v(h)q’varebode - (I wish) he/she could love me
I s. v(h)q’varebode I pl. v(h)q’varebodet
II s. hq’varebode II pl. hq’varebodet
III s. hq’varebodes III pl. hq’varebodnen

2.11.10.1. Irregular Verbs

Georgian has some irregular verbs. There are different levels of irregularities. Such verbs have different stems in different screeves. 

Irregular verbs are “to be”, “to come”, “to say”, “to tell”, “to have”, “to give” and etc.

A few verbs have polite versions. The polite from of “to be  ” – q’opna is brdzaneba; “to eat” – ch’ama, mirtmeva, or 

geakhelit; and “to say” – tkma or brdzaneba.

Some verbs change their root in the plural form. The subject plural changes the verb root in the verb “to sit.” For one 

person it is “jdoma” and for more than one person it is “skhdoma”. Compare: zis (he/she sits) and skhedan (they sit). 

The direct object in plural from can change the verb root too – “to throw away” one object is “gadagdeba”, but “to throw 

away” many objects is “gadaq’ra”, “to give a seat” to one person is “dasma”, but “to give a seat” to more than one person is 

“daskhma”.
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2.11.10.2. Conjugation of the Verb “To Be” – q’opna
Present Subseries

Present Indicative Imperfect Present Subjunctive
I s. var ----- -----
II s. khar ----- -----
III s. aris ----- -----
I pl. vart ----- -----
II pl. khart ----- -----
III pl. arian ----- -----

The imperfect and present subjunctive do not exist for this verb.

Future Subseries
Future Indicative Conditional Future Subjunctive

I s. viknebi viknebodi viknebode
II s. iknebi iknebodi iknebode
III s. ikneba ikneboda iknebodes
I pl. viknebit viknebodit viknebodet
II pl. iknebit iknebodit iknebodet
III pl. iknebian iknebodnen iknebodnen

Aorist Series
Aorist Indicative Optative

I s. viq’avi viq’o
II s. iq’avi iq’o
III s. iq’o iq’os
I pl. viq’avit viq’ot
II pl. iq’avit iq’ot
III pl. iq’vnen iq’on
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Perfect Series
Perfect Pluperfect Perfect Subjunctive

I s. vq’opilvar vq’opiliq’av vq’opiliq’avi
II s. q’opilkhar q’opiliq’av q’opiliq’avi
III s. q’opila q’opiliq’o q’opiliq’os
I pl. vq’opilvart vq’opiliq’avit vq’opiliq’vnet
II pl. q’opilkhart q’opiliq’avit q’opiliq’vnet
III pl. q’opilan q’opiliq’vnen q’opiliq’on

2.11.10.3. Conjugation of the Verb “To Have” – kona / q’ola

kona – “to have something” (inanimate) and q’ola – “to have somebody” (animate)

Present Subseries
Present Indicative Imperfect Present Subjunctive

I s. makvs mq’avs mkonda mq’avda mkondes mq’avdes
II s. gakvs gq’avs gkonda gq’avda gkondes gq’avdes
III s. akvs hq’avs hkonda hq’avda hkondes hq’avdes
I pl. gvakvs gvq’avs gvkonda gvq’avda gvkondes gvq’avdes
II pl. gakvt gq’avt gkondat gq’avdat gkondet gq’avdet
III pl. akvt hq’avt hkondat hq’avdat hkondet hq’avdet

Future Subseries
Future Indicative Conditional Future Subjunctive

I s. mekneba meq’oleba mekneboda meq’oleboda meknebodes meq’olebodes
II s. gekneba geq’oleba gekneboda geq’oleboda geknebodes geq’olebodes
III s. ekneba eq’oleba ekneboda eq’oleboda eknebodes eq’olebodes
I pl. gvekneba gveq’oleba gvekneboda gveq’oleboda gveknebodes gveq’olebodes
II pl. geknebat geq’olebat geknebodat geq’olebodat geknebodet geq’olebodet
III pl. eknebat eq’olebat eknebodat eq’olebodat eknebodet eq’olebodet
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The II series does not exist for this verb.

Perfect Series
Perfect Pluperfect Perfect Subjunctive

I s. mkonia mq’olia mkonoda mq’oloda mkonodes mq’olodes
II s. gkonia gq’olia gkonoda gq’oloda gkonodes gq’olodes
III s. hkonia hq’olia hkonoda hq’oloda hkonodes hq’olodes
I pl. gvkonia gvq’olia gvkonoda gvq’oloda gvkonodes gvq’olodes
II pl. gkoniat gq’oliat gkonodat gq’olodat gkonodet gq’olodet
III pl. hkoniat hq’oliat hkonodat hq’olodat hkonodet hq’olodet

2.11.10.4. Conjugation of the Verb “To Give” – mitsema

Present Subseries
Present Indicative Imperfect Present Subjunctive

I s. vadzlev vadzlevdi vadzlevde
II s. adzlev adzlevdi adzlevde
III s. adzlevs adzlevda adzlevdes
I pl. vadzlevt vadzlevdit vadzlevdet
II pl. adzlevt adzlevdit adzlevdet
III pl. adzleven adzlevdnen adzlevdnen

Future Subseries
Future Indicative Conditional Future Subjunctive

I s. mivtsem mivtsemdi mivtsemde
II s. mistsem mistsemdi mistsemde
III s. mistsems mistsemda mistsemdes
I pl. mivtsemt mivtsemdit mivtsemdet
II pl. mistsemt mistsemdit mistsemdet
III pl. mistsemen mistsemdnen mistsemdnen
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Aorist Series
Aorist Indicative Optative

I s. mivetsi mivstse
II s. mietsi mistse
III s. mistsa mistses
I pl. mivetsit mivstset
II pl. mietsit mistset
III pl. mistses mistsen

Perfect Series
Perfect Pluperfect Perfect Subjunctive

I s. mimitsia mimetsa mimetses
II s. migitsia migetsa migetses
III s. miuitsia mietsa mietses
I pl. migvitsia migvetsa migvetses
II pl. migitsiat migetsat migetset
III pl. miuitsiat mietsat mietset

2.11.10.5. Conjugation of the Verb “To Say” – tkma

Present Subseries
Present Indicative Imperfect Present Subjunctive

I s. vambob vambobdi vambobde
II s. ambob ambobdi ambobde
III s. ambobs ambobda ambobdes
I pl. vambobt vambobit vambobet
II pl. ambobt ambobit ambobet
III pl. amboben ambobnen ambobnen
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Future Subseries
Future Indicative Conditional Future Subjunctive

I s. vitq’vi vitq’odi vitq’ode
II s. itq’vi itq’odi itq’ode
III s. itq’vis itq’oda itq’odes
I pl. vitq’vit vitq’odit vitq’odet
II pl. itq’vit itq’odit itq’odet
III pl. itq’vian itq’odnen itq’odnen

Aorist Series
Aorist Indicative Optative

I s. vtkvi vtkva
II s. tkvi tkva
III s. tkva tkvas
I pl. vtkvit vtkvat
II pl. tkvit tkvat
III pl. tkves tkvan

Perfect Series
Perfect Pluperfect Perfect Subjunctive

I s. mitkvams metkva metkvas
II s. gitkvams getkva getkvas
III s. utkvams etkva etkvas
I pl. gvitkvams gvetkva gvetkvas
II pl. gitkvamt getkvat getkvat
III pl. utkvamt etkvat etkvat
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2.11.10.6. Conjugation of the Verb “To Come” – mosvla

Present Subseries
Present Indicative Imperfect Present Subjunctive

I s. movdivar movdiodi movdiode
II s. modikhar modiodi modiode
III s. modis modioda modiodes
I pl. movdivart movdiodit movdiodet
II pl. modikhart modiodit modiodet
III pl. modian modiodnen modiodnen

Future Subseries
Future Indicative Conditional Future Subjunctive

I s. moval movidodi movidode
II s. mokhval mokhvidodi mokhvidode
III s. mova movidoda movidodes
I pl. movalt movidodit movidodet
II pl. mokhvalt mokhvidodit mokhvidodet
III pl. movlen movidodnen movidodnen

Aorist Series
Aorist Indicative Optative

I s. movedi movide
II s. mokhvedi mokhvide
III s. movida movides
I pl. movedit movidet
II pl. mokhvedit mokhvidet
III pl. movidnen movidnen
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Perfect Series
Perfect Pluperfect Perfect Subjunctive

I s. movsulvar movsuliq’av movsuliq’avi
II s. mosulkhar mosuliq’av mosuliq’avi
III s. mosula mosuliq’o mosuliq’os
I pl. movsulvart movsuliq’avit movsuliq’vnet
II pl. mosulkhart mosuliq’avit movsuliq’vnet
III pl. Mosulan mosuliq’vnen movsuliq’vnen
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3. Infinitives
In Georgian infinitives are used as nouns although they are produced from verbs. They can receive case markers. Most infinitives are 

produced by the suffix “-a” as in ts’er-a (to write), khat’v-a (to paint), mushaob-a (to work), pren-a (to fly) and etc. Some infinitives 

have “-om”, “-ol”, “-il” and “-ul” endings. A few infinitives are produced by “si-il” and “si-ul.”

a – ts’era (to write), khat’va (to paint), mushaoba (to work), prena (to fly);

om – k’vdoma (to die), ndoma (to want), jdoma (to sit), skhdoma (to sit, meet), sk’doma (to break out), 

sh(v)roma – (to work, to do), ts’vdoma (to reach), t’q’doma (to break), kht’oma (to jump);

ol – brdzola (to fight), krola (to blow), ts’ola (to lie), q’ola (to have);

il – dughili (to boil), ts’ukhili (to worry), kukhili (to thunder), dumili (silent), t’q’uili (to lay), t’k’ivili (to be in pain, pain), 

q’muili (to wail), bghavili (to moan), k’navili (to mew), q’virili (to shout), t’irili (to cry), sik’vdili (to die, death), sirbili 

(to run), sitsili (to laugh), shimshili (to be hungry, hunger – this is assimilated from simshili);

ul – siq’varuli (to love, love), sikharuli (to be joyous, joy), sibraluli (to feel pity/sorry for), siaruli (to walk).

Direction can be exposed by preverbs in infinitives: misvla (to go), mosvla (to come), gaprena (to fly out), shemoprena 

(to fly into), gadarbena (to run across), etc. Infinitives can also appear after modal verbs. Compare: 

Present 
shemidzlia/minda
(I can/want to)

dakhat’va/dats’era – Infinitive
davkhat’o/davts’ero – Optative (II Series)

Future
shemedzleba/mendomeba 
(I will be able to/want to)

dakhat’va/dats’era – Infinitive
davkhat’o/davts’ero – Optative (II Series)

Past
shemedzlo/mindoda 
(I could/wanted to)

dakhat’va/dats’era – Infinitive
damekhat’a/damets’era – Pluperfect (III Series)
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4. Participles
Usually participles are used as nouns or adjectives. 

The participles     of     transitive     verbs   are produced by the following affixes: m-, me---el, m---ar/al. 

damts’eri (one, who wrote), mts’erali (writer), mkhat’vari (painter), masts’avlebeli (teacher), etc.

The future     participles     of     passive     verbs   are produced by the following affixes: sa- and s---el.

(da)sats’eri (something to write), (da)sakhat’i (something to paint), (ga)saketebeli (something to do), etc.

The past     participles     of     passive     verbs   are produced by the following affixes: -il, -ul, na-, m---ar. 

dats’eril i (written), gaketebuli (made), nakhat’i (picture/painted), dakhatuli (painted), damdnari (melted) etc.

These participles can have negative forms as well, produced by: u- and u---el.

daukhat’avi (unpainted), dauts’ereli (unwritten), etc.
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5. Word Order
The word order in Georgian is comparably free. You can use all of these versions: 

The sentence – “I am in Tbilisi.” – may have these different word orders:

1. me var tbilisshi. (I am Tbilisi-in)

2. me tbilisshi var. (I Tbilisi-in am)

3. var me tbilishsi. (am I Tbilisi-in? – This one is less used, as it’s in an interrogative word order.)

As we already mentioned in the introduction, Georgian has a subject-object-verb sentence structure, but the word order is not 

strict; object-verb-subject, or subject-object verb are also possible. 
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6. Ergativity
Transitivity means the verbal action with a direct object, which could be exposed by the accusative or instrumental cases. In 

polypersonal verbs it could be inside a verbal morphology. In other words it can be not only a semantic argument as it is in Indo-

European languages, but it could be also a morphologically referenced verbal person in polypersonal verbs. The subject should be 

exposed as an acting person, which has a different type of marking in different languages. These morphological conditions are creating 

ergative and nominative constructions in different languages.          

Georgian exposes the split eragtivity. The first series the subject of transitive verbs is in nominative, in the second series it is in 

ergative and in the third series it is in dative. The thematic markers are obligatory in the I series with the nominative constructions, 

they are missing in the II series with the ergative constructions and they are non-obligatorily used in the III series with the dative 

constructions. The thematic markers activate dynamism of verbal process. This is a semantic content of the who-animated thinking 

subject. The verbal forms with thematic markers are opposition forms to the second series ergative construction, which is a classic form 

of ergativity. We have the opposition of the who-category thinking subject exposed by ergative markers in nouns from one hand and 

exposition of ergativity in verbal forms (with thematic markers) on the other hand. In other words, there are the constructions formed 

by the ergative or by the ergative-dative in perfect tenses and for dynamic verbs there are some verbal markers (thematic markers) of 

ergativity. 

We have three types of ergativity in Kartvelian (case markers and cases, thematic markers, combination forms). The thematic 

markers are not obligator markers in the third series, as we already have ergative-dative case for subject and perfect tense. Actually, 

there is some combination type of exposition for ergativity in the III series. It’s a very significant that morphological inversion takes 

place in the III series. We consider that the actualization of the object as a demand or a request from the ergative construction 

becomes the fundamental basis for inversion. “The third series is the medial mixed version of the first and the second series in light of 

ergativity. From the one hand we have no obligations for thematic markers and from another hand we have the ergative-dative. But 

still this is not a good exposition for the ergative construction and the language tries to outline the role of the object. That’s why 

inversion takes place in these rows of conjugation. Inversion can be explained by the current process of ergativization. This construction 

100



process recalls inversion.” (Makharoblidze, 2010: 142) Taking into consideration all the above-mentioned, we can say that the forms of 

the III series in transitive verbs are exposing the inversional possessivity.          

There is verbal ergativity in the I series; the classic form of ergativity is in the second series with the subject in ergative case 

and with perfect tense. There are form-combinations in the III series with ergative-dative and thematic markers of verbal-referenced 

ergativity.

 There are the following three types of split ergativity:

1. In the Australian languages (like Dyrbal) the ergative is exposed morpho-syntactically, but with the first and the second personal 

pronouns we have nominative and accusative cases. We’d love to put the parallels between these forms and the Megrelian verbal 

suffix “-k’”, which appears in the first and seconds persons. In addition, these first two personal pronouns have the same forms 

in Georgian (being out declination). From the North Caucasian languages, the Batsbian language shows a similarity to this group, 

although it has the ergative in the first and second persons even with intransitive verbs. This fact outlines the importance and 

the main role of the class category of a thinking subject.

2. The languages which have the ergative for subjects in perfect tenses. The modern Georgian ergative system belongs to this 

group.

3. The languages which have the ergative for intransitive subjects (Dakota). The subject of the active verb (he runs) is in ergative 

like a subject of a transitive verb. But the subject of semantically passive or inactive verbs is in the nominative case. 

Typologically it seems there is a very interesting comparison with Megrelian ergative forms of intransitive verbs in the II series. 

We suppose that in Megrelian, diachronically the verbs of an active nature received the ergative case first, spreading this fact 

into other forms later. Unfortunately there is no written material to investigate this development. Georgian also could join this 

group with its medio-actives.

Different languages have different attitudes to class category and this is a base for nominative and ergative constructions in 

language systems. The subject of the what-inanimate category has a nominative character, while the ergative subject is a who-category 
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– an active person. In Georgian the general semantic opposition in category of person is the who-what opposition. The ergative subject 

belongs to the who-category as animated subject. This is a real acting verbal person or argument. We offer a new term for the ergative 

subject – “the thinking subject.” It’s very interesting that Georgian sign language (GESL) exposes ergative construction only with a 

human category subject. GESL gives the ergative case only to who-category nouns, while in Georgian we have this case for all nouns 

formally, but it sounds natural only with animate nouns. GESL doesn’t use the ergative for animate non-human things. For example, 

the nouns for animals don’t have the ergative case.  

In all Kartvelian languages the referents of the ergative are given with animate class signs/markers. These are the morphological 

markers of the animate who-category thinking-subject making the opposition configurations with the intransitive and non-active 

inanimate thing-class category subject. The inanimate thing-class category subject and the intransitive subject together with the same 

inanimate category direct object have the sharing inactive semantic fields exposed by the absolutive case. 

In our opinion, historically the thinking subject was exposed only in the ergative case and later the distributional changes of 

subjects (between who and what classes) gave us the temporary picture in the Georgian language. It’s significant that the indeliberate or 

unreal action of the verbal subject in the rows of the III series (so called turmeobities) are not expressed by the ergative case. Neither 

potentials or indefinite common actions or future tenses are considered as any real act with ergative characterization in Georgian. As a 

matter of fact the semantics of results and the content of perfect tense are very important for the Georgian ergative. An accomplished 

act by the thinking subject is a base for Georgian ergativity. Later this was spread to other forms in the second series. Megrelian 

spreads ergativity even in intransitive verbal forms in the second series.         

Zanian transitive verbs have ergative subjects in some other rows of conjugation and for transitive verbs as well. This could also 

bring us to the opinion that the Kartvelian languages were fully ergative languages and not with the split ergativity as it is now.

We consider, that the suffix “-k’” in Megrelian verbs and the ergative case marker are same affix and come from the indefinite 

pronoun k’-ochi. The marker with such origin is outlining the animated category of the subject. It’s very important, that this verbal 

marker appears only in the first and the second persons. The first and the second persons are always animate (except a very small 

number of some semantic meanings). In our opinion the Georgian and Svanian marker of the ergative case has the same origin (me-I, 

mare-man in Svan.) 
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The fact that the thematic markers like the Megralian “k’” appear in intransitive verbs outlines importance of the thinking 

subject (and not the importance of transitivity) for Karvelian ergativity. The Zanian ergative suffix “-k’” is a reason for the absence of 

thematic markers in this language. 

We suppose that in Megrealian verbs the suffix “–k’” is an ergative suffix confirming the existence of verbal ergativity in the 

Kartvelian languages. In our opinion the thematic markers in Georgian have some kind of ergative meanings. According to their 

distribution (thematic suffixes appear in the I and the III series.) 

According to semantic and morphological meanings of the arguments of predicates or other verbal arguments (all the verbal 

persons that are involved in the verbal act), the diathesis of ergativity and destination is the general opposition of direct and indirect 

objects as their functional and formal opposition. The indirect object with its wide specter is considered as a possessor or 

destinator/addressee and ergativity is connected with a direct object. Such attitude is quite understandable because there is no 

morphological category of transitivity in Georgian and in other Kartvelian languages. Transitivity has no morphological markers and it’s 

connected with the direct object, while the indirect object creates the category of version in Georgian involving the additional references 

in the verb.  

From one hand we can consider that the ergative construction in the second series is not prior, as ergativity is given only by 

syntactic way and personal markers in the first and second series are symmetric, besides there is no ergative marker in the verbs. We 

neither have any common reference for the ergative case in the Kartvelian languages. In Proto-Kartvelian there is no common referent 

exposed, but we have the same semantics for ergative markers in all Kartvelian languages and this is connected with the human 

animate class category. 

In oppositions with split ergativity systems, fully ergative languages the opposition of nominative and ergative constructions is the 

most important. For example, Basque has the two groups of verbs:

1. The verbs with the subject in the nominative case or in the partitive case.          

2. The verbs with the subject in the ergative case.

If we take into consideration that the agent (the subject of transitive verbs) and the dative argument have the identical markers 

in the verb, we can see another opposition: nominative and partitive from one hand and ergative and dative from another hand. Such 
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close relations between ergative and dative in Basque verbs, reminds us about dative construction of Georgian transitive verbs in the 

third series. Concerning the partitive case we must say that it is often used as a subject case for negative forms in different languages.

The whole point is in the distribution of semantics of the who-what category in the subject . Mainly the thinking 

subject of the who animate category is ergative and the what-conversional subject is nominative . The ergative and 

nominative constructions diachronically may show parallel development. Being the object categories destination and ergativity are very 

close to each other according to their semantics and grammatical parameters. Polypersonal verbal structures play the most important role 

in exposition of destination and ergativity. Destination or verbal possessive categories are well-exposed in the system of the Georgian 

language, but there is a split ergativity in it; while the Basque language has the classic ergative constructions but with less exposition 

of destination systems in the language. It means that the destination semantics and the indirect object are prior categories for Georgian 

while Basque gives the priority to transitivity and semantic categories of the direct object.
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7. Compound Predicates
In traditional Georgian grammar the compound predicate is a predicate with two members in opposition to a simple verbal predicate. 

The two parts of a compound predicate are as following:

1. The noun/flexional part and 

2. The verbal/conjugational part.

The verb in such a predicate is considered an auxiliary verb, although very often it’s the verb “to be” which acts quite 

independently like many other verbs. The Georgian compound predicate could be more complex with adding modal words and particles. 

The nominal part of a compound predicate could be a noun, an adjective, a participle and very rarely – a pronoun, a numeral, 

or an infinitive (in such cases all of them behave like nouns in Georgian). This part of a predicate is flexional – nominative in 

singular/plural, or very seldom it also could be dative or in an adverbial case. 

Examples of the flexional part of a compound predicate:

1. Noun

me kartveli p  ’  ropesori     var  . I am a Georgian professor.

I Georgian professor am

2. Adjective

tbilisi lamazi     aris  . Tbilisi is beautiful.

Tbilisi beautiful is

3. Participle

es kalaki ganakhlebuli     chans  . This city seems renewed.

this city renewed seems
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4. The Infinitive as a Noun

es dasatsq  ’  isi     gakhlavt  . This is the beginning.

this the beginning is (polite)

5. Pronoun 

ak kartveli me     var  . I am a Georgian here.

here Georgian I am

6. Numeral

es sul ati     ikneba  . They all will be ten.

it all ten will be

The verbal part of a compound predicate is often exposed by the verb “to be”. The third singular person shortened form “-a” 

of aris (he/she/it is) mostly used. It is usually connected as a suffix to the first part of a compound predicate. 

tbilisi lamazi-a. tbilisi lamazi aris. Tbilisi is beautiful.
Tbilisi beautiful-is Tbilisi beautiful is 

The polite forms of the verb “to be” (brdz’andeba, gakhlavt, etc.) also can be verbal parts for the compound predicate. It’s 

important that some of these polite forms of existence-meaning – “to be” can be two-personal, while “to be” itself – q’opna never is 

two-personal. The Georgian verb “to be” – q’opna is only a one-personal verb, unlike the Basque “izan”, which can receive the other 

verbal arguments exposing more verbal persons in its verbal morphology.

The verb to have – “kona” (for animate) and “q’ola” (for inanimate) can be a verbal part of a compound predicate. A few 

more verbs are used as verbal parts in compound predicate. These verbs are: gakhda (become), darcha (become, stayed ), hgonia 

(thinks, considers), gamodga (turns to be), gamova (will become, turn into), chans (it seems) etc.  

Some verbs don’t have a passive form in Georgian and they use the analytic forms which look like compound predicates, but 
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must be strongly distinguished from it. The periphrastic passive can not be considered a compound predicate. It has only absolute 

forms. 

It’s very significant that Georgian can expose the compound predicate with phrases and this makes it more complicated. 

Typological comparisons of Georgian data with other material could be very impressive with its results. There are a few items that may 

be considered in a new light; for example, the question of modal verbs acting together with the other verbs in frames of one simple 

sentence: the punctuation; case unification in a compound predicate; universal regulations, etc. 
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8. Additional Items

1. The form for the third person singular verb “aris” (he/she/it is) is usually reduced to “a” and is linked to a noun. Compare:

“The book is on the table.” 

ts’igni aris magidaze. the book is the table-on

ts’igni magidazea. the book the table-on-is

ts’ignia magidaze. the book-is the table-on

2. There is a new classification for verbal conjugation by professor Damana Melikishvili introduced at the II International Symposium 

of Caucasiology (Arnold Chikobava Institute of Linguistics; Tbilisi. 9-11/X 2008).

I Diathesis Ergative I Diathesis Ergative
Static (Relative Static)
Mood: medio-active //reflexives
Structure:

R-Ø

i-/u-R      [e/i]-Ø;

prev.-R-    a/i/u-R-th.-Ø;
Construction is non-completed
[is-nom. --- man-erg.
is-nom.  mas-dat. --- man-erg. 
mas-dat.]

Dynamic
Mood: Active 
Structure:

a/i/u -R -Ø

a/i/u -R      [e/i] -Ø;

a/i/u -R -th.  suf.  -Ø
Construction is completed
[is-nom. - mas-dat. -- man-erg. is-
nom.
is-nom. mas-dat. mas-dat. --- man-erg. 
mas-dat. is-nom.]
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II Diathesis Nominative II Diathesis Nominative
Static (Absolutive Static)
Without mood
Structure:

Ø-/i-/u- R-i
Construction is non-completed
[is-nom. --- mas-dat..]

Dynamic
Mood: Auto-active; active; passive 
Structure:

Ø-/u- R-eb-i;

Ø-/u- R-d-eb-i;
a-    R-eb-i;
e-    R-eb-i;
i-/e-  R-eb-i;
Construction is completed
[is-nom. ---- mas-dat.;   is-nom. mas-dat. ----  is-nom. mas-dat]

III Diathesis Dative III Diathesis Dative
Static (Feeling Subject)
Main structure:

i-/u- R-Ø
i-/u- R-i
Construction:
[mas-dat. --- mas-dat.;
mas-dat. is-nom. --- mas-dat. is-
nom.]

Static, Dynamic
(Feeling Subject)
Produced Structure

a- R-eb-Ø
e- R-eb-i
Construction:
[mas-dat. --- mas-dat.;
mas-dat. is-nom. --- mas-dat. is-nom.]
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Personal 
Markers

I Diathesis (S. nom. erg.) in I-II Series
II Diathesis (S. nom. nom.) in I, II, III Series

I Diathesis (S. dat.) in III Series
III Diathesis (S. dat.) in I, II, III Series

Subject I s. v- ----- I s. m- -----
II s. Ø-, kh- ----- II s. g- -----
III s. ----- -s, -a, -o III s. Ø-, h-, s- -----
I pl. -v ----- -t I pl. gv- ----- -t
II pl. Ø-, kh- ----- -t II pl. g- ----- -t
III pl. ----- -en, -an, -nen, -n, -es III pl. Ø-, h-, s- ----- -t

Object I s. m- ----- I s. v- -----
II s. g- ----- II s. Ø- -----
III s. h-†, s-†, Ø-† ----- III s. ----- -s†, -a†

I pl. gv- ----- -t I pl. v- ----- -t
II pl. g- ----- -t II pl. Ø- ----- -t
III pl. h-, s-, Ø- ----- -Ø III pl. Ø- ----- -Ø
† indirect and direct object
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10. Conjugation Samples

10.1. Conjugation of Transitive Verbs 

10.1.1. წერს – he/she writes (it)

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d.) ვწერ – I am writing it / I write it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გწერ ვწერ ----- გწერთ ვწერ

II s. მწერ ----- წერ გვწერ ----- წერ

III s. მწერს გწერს წერს გვწერს გწერთ წერს

I pl. ----- გწერთ ვწერთ ----- გწერთ ვწერთ

II pl. მწერთ ----- წერთ გვწერთ ----- წერთ

III pl. მწერენ გწერენ წერენ გვწერენ გწერენ წერენ

A-I. (S., O.d., O.ind.) ვაწერ – I am writing it on him/her/it / I write it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაწერ ვაწერ ----- გაწერთ ვაწერ

II s. მაწერ ----- აწერ გვაწერ ----- აწერ

III s. მაწერს გაწერს აწერს გვაწერს გაწერთ აწერს

I pl. ----- გაწერთ ვაწერთ ----- გაწერთ ვაწერთ

II pl. მაწერთ ----- აწერთ გვაწერთ ----- აწერთ

III pl. მაწერენ გაწერენ აწერენ გვაწერენ გაწერენ აწერენ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუწერ – I am writing it for him/her/it / I write it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიწერ ვუწერ ----- გიწერთ ვუწერ

II s. მიწერ ----- უწერ გვიწერ ----- უწერ

III s. მიწერს გიწერს უწერს გვიწერს გიწერთ უწერს

I pl. ----- გიწერთ ვუწერთ ----- გიწერთ ვუწერთ

II pl. მიწერთ ----- უწერთ გვიწერთ ----- უწერთ

III pl. მიწერენ გიწერენ უწერენ გვიწერენ გიწერენ უწერენ

C. (S., O.d.) ვიწერ – I am writing it for myself / I write it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიწერ ----- ----- ვიწერ

II s. ----- ----- იწერ ----- ----- იწერ

III s. ----- ----- იწერს ----- ----- იწერს

I pl. ----- ----- ვიწერთ ----- ----- ვიწერთ

II pl. ----- ----- იწერთ ----- ----- იწერთ

III pl. ----- ----- იწერენ ----- ----- იწერენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d.) ვწერდი – I was writing it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გწერდი ვწერდი ----- გწერდით ვწერდი

II s. მწერდი ----- წერდი გვწერდი ----- წერდი

III s. მწერდა გწერდა წერდა გვწერდა გწერდათ წერდა

I pl. ----- გწერდით ვწერდით ----- გწერდით ვწერდით

II pl. მწერდით ----- წერდით გვწერდით ----- წერდით

III pl. მწერდნენ გწერდნენ წერდნენ გვწერდნენ გწერდნენ წერდნენ
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A-I. (S., O.d., O.ind.) ვაწერდი – I was writing it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაწერდი ვაწერდი ----- გაწერდით ვაწერდი

II s. მაწერდი ----- აწერდი გვაწერდი ----- აწერდი

III s. მაწერდა გაწერდა აწერდა გვაწერდა გაწერდათ აწერდა

I pl. ----- გაწერდით ვაწერდით ----- გაწერდით ვაწერდით

II pl. მაწერდით ----- აწერდით გვაწერდით ----- აწერდით

III pl. მაწერდნენ გაწერდნენ აწერდნენ გვაწერდნენ გაწერდნენ აწერდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუწერდი – I was writing it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიწერდი ვუწერდი ----- გიწერდით ვუწერდი

II s. მიწერდი ----- უწერდი გვიწერდი ----- უწერდი

III s. მიწერდა გიწერდა უწერდა გვიწერდა გიწერდათ უწერდა

I pl. ----- გიწერდით ვუწერდით ----- გიწერდით ვუწერდით

II pl. მიწერდით ----- უწერდით გვიწერდით ----- უწერდით

III pl. მიწერდნენ გიწერდნენ უწერდნენ გვიწერდნენ გიწერდნენ უწერდნენ

C. (S., O.d.) ვიწერდი – I was writing it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიწერდი ----- ----- ვიწერდი

II s. ----- ----- იწერდი ----- ----- იწერდი

III s. ----- ----- იწერდა ----- ----- იწერდა

I pl. ----- ----- ვიწერდით ----- ----- ვიწერდით

II pl. ----- ----- იწერდით ----- ----- იწერდით

III pl. ----- ----- იწერდნენ ----- ----- იწერდნენ

125



აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d.) ვწერდე – (if) I were writing it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გწერდე ვწერდე ----- გწერდეთ ვწერდე

II s. მწერდე ----- წერდე გვწერდე ----- წერდე

III s. მწერდეს გწერდეს წერდეს გვწერდეს გწერდეთ წერდეს

I pl. ----- გწერდეთ ვწერდეთ ----- გწერდეთ ვწერდეთ

II pl. მწერდეთ ----- წერდეთ გვწერდეთ ----- წერდეთ

III pl. მწერდნენ გწერდნენ წერდნენ გვწერდნენ გწერდნენ წერდნენ

A-I. (S., O.d., O.ind.) ვაწერდე – (if) I were writing it on him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაწერდე ვაწერდე ----- გაწერდეთ ვაწერდე

II s. მაწერდე ----- აწერდე გვაწერდე ----- აწერდე

III s. მაწერდეს გაწერდეს აწერდეს გვაწერდეს გაწერდეთ აწერდეს

I pl. ----- გაწერდეთ ვაწერდეთ ----- გაწერდეთ ვაწერდეთ

II pl. მაწერდეთ ----- აწერდეთ გვაწერდეთ ----- აწერდეთ

III pl. მაწერდნენ გაწერდნენ აწერდნენ გვაწერდნენ გაწერდნენ აწერდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუწერდე – (if) I were writing it for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიწერდე ვუწერდე ----- გიწერდეთ ვუწერდე

II s. მიწერდე ----- უწერდე გვიწერდე ----- უწერდე

III s. მიწერდეს გიწერდეს უწერდეს გვიწერდეს გიწერდეთ უწერდეს

I pl. ----- გიწერდეთ ვუწერდეთ ----- გიწერდეთ ვუწერდეთ

II pl. მიწერდეთ ----- უწერდეთ გვიწერდეთ ----- უწერდეთ

III pl. მიწერდნენ გიწერდნენ უწერდნენ გვიწერდნენ გიწერდნენ უწერდნენ
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C. (S., O.d.) ვიწერდე – (if) I were writing it for myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიწერდე ----- ----- ვიწერდე

II s. ----- ----- იწერდე ----- ----- იწერდე

III s. ----- ----- იწერდეს ----- ----- იწერდეს

I pl. ----- ----- ვიწერდეთ ----- ----- ვიწერდეთ

II pl. ----- ----- იწერდეთ ----- ----- იწერდეთ

III pl. ----- ----- იწერდნენ ----- ----- იწერდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d.) დავწერ – I will write it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგწერ დავწერ ----- დაგწერთ დავწერ

II s. დამწერ ----- დაწერ დაგვწერ ----- დაწერ

III s. დამწერს დაგწერს დაწერს დაგვწერს დაგწერთ დაწერს

I pl. ----- დაგწერთ დავწერთ ----- დაგწერთ დავწერთ

II pl. დამწერთ ----- დაწერთ დაგვწერთ ----- დაწერთ

III pl. დამწერენ დაგწერენ დაწერენ დაგვწერენ დაგწერენ დაწერენ

A-I. (S., O.d., O.ind.) დავაწერ – I will write it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგაწერ დავაწერ ----- დაგაწერთ დავაწერ

II s. დამაწერ ----- დააწერ დაგვაწერ ----- დააწერ

III s. დამაწერს დაგაწერს დააწერს დაგვაწერს დაგაწერთ დააწერს

I pl. ----- დაგაწერთ დავაწერთ ----- დაგაწერთ დავაწერთ

II pl. დამაწერთ ----- დააწერთ დაგვაწერთ ----- დააწერთ

III pl. დამაწერენ დაგაწერენ დააწერენ დაგვაწერენ დაგაწერენ დააწერენ
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B. (S., O.d., O.ind.) დავუწერ – I will write it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიწერ დავუწერ ----- დაგიწერთ დავუწერ

II s. დამიწერ ----- დაუწერ დაგვიწერ ----- დაუწერ

III s. დამიწერს დაგიწერს დაუწერს დაგვიწერს დაგიწერთ დაუწერს

I pl. ----- დაგიწერთ დავუწერთ ----- დაგიწერთ დავუწერთ

II pl. დამიწერთ ----- დაუწერთ დაგვიწერთ ----- დაუწერთ

III pl. დამიწერენ დაგიწერენ დაუწერენ დაგვიწერენ დაგიწერენ დაუწერენ

C. (S., O.d.) დავიწერ – I will write it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიწერ ----- ----- დავიწერ

II s. ----- ----- დაიწერ ----- ----- დაიწერ

III s. ----- ----- დაიწერს ----- ----- დაიწერს

I pl. ----- ----- დავიწერთ ----- ----- დავიწერთ

II pl. ----- ----- დაიწერთ ----- ----- დაიწერთ

III pl. ----- ----- დაიწერენ ----- ----- დაიწერენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d.) დავწერდი – I would write it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგწერდი დავწერდი ----- დაგწერდით დავწერდი

II s. დამწერდი ----- დაწერდი დაგვწერდი ----- დაწერდი

III s. დამწერდა დაგწერდა დაწერდა დაგვწერდა დაგწერდათ დაწერდა

I pl. ----- დაგწერდით დავწერდით ----- დაგწერდით დავწერდით

II pl. დამწერდით ----- დაწერდით დაგვწერდით ----- დაწერდით

III pl. დამწერდნენ დაგწერდნენ დაწერდნენ დაგვწერდნენ დაგწერდნენ დაწერდნენ
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A-I. (S., O.d., O.ind.) დავაწერდი – I would write it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგაწერდი დავაწერდი ----- დაგაწერდით დავაწერდი

II s. დამაწერდი ----- დააწერდი დაგვაწერდი ----- დააწერდი

III s. დამაწერდა დაგაწერდა დააწერდა დაგვაწერდა დაგაწერდათ დააწერდა

I pl. ----- დაგაწერდით დავაწერდით ----- დაგაწერდით დავაწერდით

II pl. დამაწერდით ----- დააწერდით დაგვაწერდით ----- დააწერდით

III pl. დამაწერდნენ დაგაწერდნენ დააწერდნენ დაგვაწერდნენ დაგაწერდნენ დააწერდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) დავუწერდი – I would write it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიწერდი დავუწერდი ----- დაგიწერდით დავუწერდი

II s. დამიწერდი ----- დაუწერდი დაგვიწერდი ----- დაუწერდი

III s. დამიწერდა დაგიწერდა დაუწერდა დაგვიწერდა დაგიწერდათ დაუწერდა

I pl. ----- დაგიწერდით დავუწერდით ----- დაგიწერდით დავუწერდით

II pl. დამიწერდით ----- დაუწერდით დაგვიწერდით ----- დაუწერდით

III pl. დამიწერდნენ დაგიწერდნენ დაუწერდნენ დაგვიწერდნენ დაგიწერდნენ დაუწერდნენ

C. (S., O.d.) დავიწერდი – I would write it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიწერდი ----- ----- დავიწერდი

II s. ----- ----- დაიწერდი ----- ----- დაიწერდი

III s. ----- ----- დაიწერდა ----- ----- დაიწერდა

I pl. ----- ----- დავიწერდით ----- ----- დავიწერდით

II pl. ----- ----- დაიწერდით ----- ----- დაიწერდით

III pl. ----- ----- დაიწერდნენ ----- ----- დაიწერდნენ
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მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d.) დავწერდე – (if) I were to write it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგწერდე დავწერდე ----- დაგწერდეთ დავწერდე

II s. დამწერდე ----- დაწერდე დაგვწერდე ----- დაწერდე

III s. დამწერდეს დაგწერდეს დაწერდეს დაგვწერდეს დაგწერდეთ დაწერდეს

I pl. ----- დაგწერდეთ დავწერდეთ ----- დაგწერდეთ დავწერდეთ

II pl. დამწერდეთ ----- დაწერდეთ დაგვწერდეთ ----- დაწერდეთ

III pl. დამწერდნენ დაგწერდნენ დაწერდნენ დაგვწერდნენ დაგწერდნენ დაწერდნენ

A-I. (S., O.d., O.ind.) დავაწერდე – (if) I were to write it on him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგაწერდე დავაწერდე ----- დაგაწერდეთ დავაწერდე

II s. დამაწერდე ----- დააწერდე დაგვაწერდე ----- დააწერდე

III s. დამაწერდეს დაგაწერდეს დააწერდეს დაგვაწერდეს დაგაწერდეთ დააწერდეს

I pl. ----- დაგაწერდეთ დავაწერდეთ ----- დაგაწერდეთ დავაწერდეთ

II pl. დამაწერდეთ ----- დააწერდეთ დაგვაწერდეთ ----- დააწერდეთ

III pl. დამაწერდნენ დაგაწერდნენ დააწერდნენ დაგვაწერდნენ დაგაწერდნენ დააწერდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) დავუწერდე – (if) I were to write it for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიწერდე დავუწერდე ----- დაგიწერდეთ დავუწერდე

II s. დამიწერდე ----- დაუწერდე დაგვიწერდე ----- დაუწერდე

III s. დამიწერდეს დაგიწერდეს დაუწერდეს დაგვიწერდეს დაგიწერდეთ დაუწერდეს

I pl. ----- დაგიწერდეთ დავუწერდეთ ----- დაგიწერდეთ დავუწერდეთ

II pl. დამიწერდეთ ----- დაუწერდეთ დაგვიწერდეთ ----- დაუწერდეთ

III pl. დამიწერდნენ დაგიწერდნენ დაუწერდნენ დაგვიწერდნენ დაგიწერდნენ დაუწერდნენ
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C. (S., O.d.) დავიწერდე – (if) I were to write it for myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიწერდე ----- ----- დავიწერდე

II s. ----- ----- დაიწერდე ----- ----- დაიწერდე

III s. ----- ----- დაიწერდეს ----- ----- დაიწერდეს

I pl. ----- ----- დავიწერდეთ ----- ----- დავიწერდეთ

II pl. ----- ----- დაიწერდეთ ----- ----- დაიწერდეთ

III pl. ----- ----- დაიწერდნენ ----- ----- დაიწერდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d.) (და)ვწერე – I wrote it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გწერე (და)ვწერე ----- (და)გწერეთ (და)ვწერე

II s. (და)მწერე ----- (და)წერე (და)გვწერე ----- (და)წერე

III s. (და)მწერა (და)გწერა (და)წერა (და)გვწერა (და)გწერათ (და)წერა

I pl. ----- (და)გწერეთ (და)ვწერეთ ----- (და)გწერეთ (და)ვწერეთ

II pl. (და)მწერეთ ----- (და)წერეთ (და)გვწერეთ ----- (და)წერეთ

III pl. (და)მწერეს (და)გწერეს (და)წერეს (და)გვწერეს (და)გწერეს (და)წერეს

A-I. (S., O.d., O.ind.) (და)ვაწერე – I wrote it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გაწერე (და)ვაწერე ----- (და)გაწერეთ (და)ვაწერე

II s. (და)მაწერე ----- (და)აწერე (და)გვაწერე ----- (და)აწერე

III s. (და)მაწერა (და)გაწერა (და)აწერა (და)გვაწერა (და)გაწერათ (და)აწერა

I pl. ----- (და)გაწერეთ (და)ვაწერეთ ----- (და)გაწერეთ (და)ვაწერეთ

II pl. (და)მაწერეთ ----- (და)აწერეთ (და)გვაწერეთ ----- (და)აწერეთ

III pl. (და)მაწერეს (და)გაწერეს (და)აწერეს (და)გვაწერეს (და)გაწერეს (და)აწერეს
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B. (S., O.d., O.ind.) (და)ვუწერე – I wrote it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გიწერე (და)ვუწერე ----- (და)გიწერეთ (და)ვუწერე

II s. (და)მიწერე ----- (და)უწერე (და)გვიწერე ----- (და)უწერე

III s. (და)მიწერა (და)გიწერა (და)უწერა (და)გვიწერა (და)გიწერათ (და)უწერა

I pl. ----- (და)გიწერეთ (და)ვუწერეთ ----- (და)გიწერეთ (და)ვუწერეთ

II pl. (და)მიწერეთ ----- (და)უწერეთ (და)გვიწერეთ ----- (და)უწერეთ

III pl. (და)მიწერეს (და)გიწერეს (და)უწერეს (და)გვიწერეს (და)გიწერეს (და)უწერეს

C. (S., O.d.) (და)ვიწერე – I wrote it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (და)ვიწერე ----- ----- (და)ვიწერე

II s. ----- ----- (და)იწერე ----- ----- (და)იწერე

III s. ----- ----- (და)იწერა ----- ----- (და)იწერა

I pl. ----- ----- (და)ვიწერეთ ----- ----- (და)ვიწერეთ

II pl. ----- ----- (და)იწერეთ ----- ----- (და)იწერეთ

III pl. ----- ----- (და)იწერეს ----- ----- (და)იწერეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d.) (და)ვწერო – I (should) write it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გწერო (და)ვწერო ----- (და)გწეროთ (და)ვწერო

II s. (და)მწერო ----- (და)წერო (და)გვწერო ----- (და)წერო

III s. (და)მწეროს (და)გწეროს (და)წეროს (და)გვწეროს (და)გწეროთ (და)წეროს

I pl. ----- (და)გწეროთ (და)ვწეროთ ----- (და)გწეროთ (და)ვწეროთ

II pl. (და)მწეროთ ----- (და)წეროთ (და)გვწეროთ ----- (და)წეროთ

III pl. (და)მწერონ (და)გწერონ (და)წერონ (და)გვწერონ (და)გწერონ (და)წერონ
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A-I. (S., O.d., O.ind.) (და)ვაწერო – I (should) write it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გაწერო (და)ვაწერო ----- (და)გაწეროთ (და)ვაწერო

II s. (და)მაწერო ----- (და)აწერო (და)გვაწერო ----- (და)აწერო

III s. (და)მაწეროს (და)გაწეროს (და)აწეროს (და)გვაწეროს (და)გაწეროთ (და)აწეროს

I pl. ----- (და)გაწეროთ (და)ვაწეროთ ----- (და)გაწეროთ (და)ვაწეროთ

II pl. (და)მაწეროთ ----- (და)აწეროთ (და)გვაწეროთ ----- (და)აწეროთ

III pl. (და)მაწერონ (და)გაწერონ (და)აწერონ (და)გვაწერონ (და)გაწერონ (და)აწერონ

B. (S., O.d., O.ind.) (და)ვუწერო – I (should) write it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გიწერო (და)ვუწერო ----- (და)გიწეროთ (და)ვუწერო

II s. (და)მიწერო ----- (და)უწერო (და)გვიწერო ----- (და)უწერო

III s. (და)მიწეროს (და)გიწეროს (და)უწეროს (და)გვიწეროს (და)გიწეროთ (და)უწეროს

I pl. ----- (და)გიწეროთ (და)ვუწეროთ ----- (და)გიწეროთ (და)ვუწეროთ

II pl. (და)მიწეროთ ----- (და)უწეროთ (და)გვიწეროთ ----- (და)უწეროთ

III pl. (და)მიწერონ (და)გიწერონ (და)უწერონ (და)გვიწერონ (და)გიწერონ (და)უწერონ

C. (S., O.d.) (და)ვიწერო – I (should) write it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (და)ვიწერო ----- ----- (და)ვიწერო

II s. ----- ----- (და)იწერო ----- ----- (და)იწერო

III s. ----- ----- (და)იწეროს ----- ----- (და)იწეროს

I pl. ----- ----- (და)ვიწეროთ ----- ----- (და)ვიწეროთ

II pl. ----- ----- (და)იწეროთ ----- ----- (და)იწეროთ

III pl. ----- ----- (და)იწერონ ----- ----- (და)იწერონ
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) (და)მიწერია – (it seems) I have written it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)მიწერიხარ (და)მიწერია ----- (და)მიწერიხართ (და)მიწერია

II s. (და)გიწერივარ ----- (და)გიწერია (და)გიწერივართ ----- (და)გიწერია

III s. (და)ვუწერივარ (და)უწერიხარ (და)უწერია (და)ვუწერივართ (და)უწერიხართ (და)უწერია

I pl. ----- (და)გვიწერიხარ (და)გვიწერია ----- (და)გვიწერიხართ (და)გვიწერია

II pl. (და)გიწერივართ ----- (და)გიწერიათ (და)გიწერივართ ----- (და)გიწერიათ

III pl. (და)ვუწერივარ (და)უწერიხარ (და)უწერიათ (და)ვუწერივართ (და)უწერიხართ (და)უწერიათ

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) (და)მეწერა – (if) I had written it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)მეწერე (და)მეწერა ----- (და)მეწერეთ (და)მეწერა

II s. (და)გეწერე ----- (და)გეწერა (და)გეწერეთ ----- (და)გეწერა

III s. (და)ვეწერე (და)ეწერე (და)ეწერა (და)ვეწერეთ (და)ეწერეთ (და)ეწერა

I pl. ----- (და)გვეწერე (და)გვეწერა ----- (და)გვეწერეთ (და)გვეწერა

II pl. (და)გეწერეთ ----- (და)გეწერათ (და)გეწერეთ ----- (და)გეწერათ

III pl. (და)ვეწერე (და)ეწერე (და)ეწერათ (და)ვეწერეთ (და)ეწერეთ (და)ეწერათ
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III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) (და)მეწეროს – (I wish) I could write it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)მეწერო (და)მეწეროს ----- (და)მეწეროთ (და)მეწეროს

II s. (და)გეწერო ----- (და)გეწეროს (და)გეწეროთ ----- (და)გეწეროს

III s. (და)ვეწერო (და)ეწერო (და)ეწეროს (და)ვეწეროთ (და)ეწეროთ (და)ეწეროს

I pl. ----- (და)გვეწერო (და)გვეწეროს ----- (და)გვეწეროთ (და)გვეწეროს

II pl. (და)გეწეროთ ----- (და)გეწეროთ (და)გეწეროთ ----- (და)გეწეროთ

III pl. (და)ვეწერო (და)ეწერო (და)ეწეროთ (და)ვეწეროთ (და)ეწეროთ (და)ეწეროთ

Causative Conjugation

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაწერინებ – I am making him/her/it write it / I make him/her/it write it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაწერინებ ვაწერინებ ----- გაწერინებთ ვაწერინებ

II s. მაწერინებ ----- აწერინებ გვაწერინებ ----- აწერინებ

III s. მაწერინებს გაწერინებს აწერინებს გვაწერინებს გაწერინებთ აწერინებს

I pl. ----- გაწერინებთ ვაწერინებთ ----- გაწერინებთ ვაწერინებთ

II pl. მაწერინებთ ----- აწერინებთ გვაწერინებთ ----- აწერინებთ

III pl. მაწერინებენ გაწერინებენ აწერინებენ გვაწერინებენ გაწერინებენ აწერინებენ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუწერინებ – I am making him/her/it write it (for him/her/it) / I make him/her/it write it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიწერინებ ვუწერინებ ----- გიწერინებთ ვუწერინებ

II s. მიწერინებ ----- უწერინებ გვიწერინებ ----- უწერინებ

III s. მიწერინებს გიწერინებს უწერინებს გვიწერინებს გიწერინებთ უწერინებს

I pl. ----- გიწერინებთ ვუწერინებთ ----- გიწერინებთ ვუწერინებთ

II pl. მიწერინებთ ----- უწერინებთ გვიწერინებთ ----- უწერინებთ

III pl. მიწერინებენ გიწერინებენ უწერინებენ გვიწერინებენ გიწერინებენ უწერინებენ

C. (S., O.d.) ვიწერინებ – I am making (him/her/it) write it for me / I make (him/her/it) write it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიწერინებ ----- ----- ვიწერინებ

II s. ----- ----- იწერინებ ----- ----- იწერინებ

III s. ----- ----- იწერინებს ----- ----- იწერინებს

I pl. ----- ----- ვიწერინებთ ----- ----- ვიწერინებთ

II pl. ----- ----- იწერინებთ ----- ----- იწერინებთ

III pl. ----- ----- იწერინებენ ----- ----- იწერინებენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაწერინებდი – I was making him/her/it write it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაწერინებდი ვაწერინებდი ----- გაწერინებდით ვაწერინებდი

II s. მაწერინებდი ----- აწერინებდი გვაწერინებდი ----- აწერინებდი

III s. მაწერინებდა გაწერინებდა აწერინებდა გვაწერინებდა გაწერინებდათ აწერინებდა

I pl. ----- გაწერინებდით ვაწერინებდით ----- გაწერინებდით ვაწერინებდით

II pl. მაწერინებდით ----- აწერინებდით გვაწერინებდით ----- აწერინებდით

III pl. მაწერინებდნენ გაწერინებდნენ აწერინებდნენ გვაწერინებდნენ გაწერინებდნენ აწერინებდნენ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუწერინებდი – I was making him/her/it write it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიწერინებდი ვუწერინებდი ----- გიწერინებდით ვუწერინებდი

II s. მიწერინებდი ----- უწერინებდი გვიწერინებდი ----- უწერინებდი

III s. მიწერინებდა გიწერინებდა უწერინებდა გვიწერინებდა გიწერინებდათ უწერინებდა

I pl. ----- გიწერინებდით ვუწერინებდით ----- გიწერინებდით ვუწერინებდით

II pl. მიწერინებდით ----- უწერინებდით გვიწერინებდით ----- უწერინებდით

III pl. მიწერინებდნენ გიწერინებდნენ უწერინებდნენ გვიწერინებდნენ გიწერინებდნენ უწერინებდნენ

C. (S., O.d.) ვიწერინებდი – I was making (him/her/it) write it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიწერინებდი ----- ----- ვიწერინებდი

II s. ----- ----- იწერინებდი ----- ----- იწერინებდი

III s. ----- ----- იწერინებდა ----- ----- იწერინებდა

I pl. ----- ----- ვიწერინებდით ----- ----- ვიწერინებდით

II pl. ----- ----- იწერინებდით ----- ----- იწერინებდით

III pl. ----- ----- იწერინებდნენ ----- ----- იწერინებდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაწერინებდე – (if) I were making him/her/it write it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაწერინებდე ვაწერინებდე ----- გაწერინებდეთ ვაწერინებდე

II s. მაწერინებდე ----- აწერინებდე გვაწერინებდე ----- აწერინებდე

III s. მაწერინებდეს გაწერინებდეს აწერინებდეს გვაწერინებდეს გაწერინებდეთ აწერინებდეს

I pl. ----- გაწერინებდეთ ვაწერინებდეთ ----- გაწერინებდეთ ვაწერინებდეთ

II pl. მაწერინებდეთ ----- აწერინებდეთ გვაწერინებდეთ ----- აწერინებდეთ

III pl. მაწერინებდნენ გაწერინებდნენ აწერინებდნენ გვაწერინებდნენ გაწერინებდნენ აწერინებდნენ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუწერინებდე – (if) I were making him/her/it write it (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიწერინებდე ვუწერინებდე ----- გიწერინებდეთ ვუწერინებდე

II s. მიწერინებდე ----- უწერინებდე გვიწერინებდე ----- უწერინებდე

III s. მიწერინებდეს გიწერინებდეს უწერინებდეს გვიწერინებდეს გიწერინებდეთ უწერინებდეს

I pl. ----- გიწერინებდეთ ვუწერინებდეთ ----- გიწერინებდეთ ვუწერინებდეთ

II pl. მიწერინებდეთ ----- უწერინებდეთ გვიწერინებდეთ ----- უწერინებდეთ

III pl. მიწერინებდნენ გიწერინებდნენ უწერინებდნენ გვიწერინებდნენ გიწერინებდნენ უწერინებდნენ

C. (S., O.d.) ვიწერინებდე – (if) I were making (him/her/it) write it for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიწერინებდე ----- ----- ვიწერინებდე

II s. ----- ----- იწერინებდე ----- ----- იწერინებდე

III s. ----- ----- იწერინებდეს ----- ----- იწერინებდეს

I pl. ----- ----- ვიწერინებდეთ ----- ----- ვიწერინებდეთ

II pl. ----- ----- იწერინებდეთ ----- ----- იწერინებდეთ

III pl. ----- ----- იწერინებდნენ ----- ----- იწერინებდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d., O.ind.) დავაწერინებ – I will make him/her/it write it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგაწერინებ დავაწერინებ ----- დაგაწერინებთ დავაწერინებ

II s. დამაწერინებ ----- დააწერინებ დაგვაწერინებ ----- დააწერინებ

III s. დამაწერინებს დაგაწერინებს დააწერინებს დაგვაწერინებს დაგაწერინებთ დააწერინებს

I pl. ----- დაგაწერინებთ დავაწერინებთ ----- დაგაწერინებთ დავაწერინებთ

II pl. დამაწერინებთ ----- დააწერინებთ დაგვაწერინებთ ----- დააწერინებთ

III pl. დამაწერინებენ დაგაწერინებენ დააწერინებენ დაგვაწერინებენ დაგაწერინებენ დააწერინებენ
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B. (S., O.d., O.ind.) დავუწერინებ – I will make him/her/it write it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიწერინებ დავუწერინებ ----- დაგიწერინებთ დავუწერინებ

II s. დამიწერინებ ----- დაუწერინებ დაგვიწერინებ ----- დაუწერინებ

III s. დამიწერინებს დაგიწერინებს დაუწერინებს დაგვიწერინებს დაგიწერინებთ დაუწერინებს

I pl. ----- დაგიწერინებთ დავუწერინებთ ----- დაგიწერინებთ დავუწერინებთ

II pl. დამიწერინებთ ----- დაუწერინებთ დაგვიწერინებთ ----- დაუწერინებთ

III pl. დამიწერინებენ დაგიწერინებენ დაუწერინებენ დაგვიწერინებენ დაგიწერინებენ დაუწერინებენ

C. (S., O.d.) დავიწერინებ – I will make (him/her/it) write it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიწერინებ ----- ----- დავიწერინებ

II s. ----- ----- დაიწერინებ ----- ----- დაიწერინებ

III s. ----- ----- დაიწერინებს ----- ----- დაიწერინებს

I pl. ----- ----- დავიწერინებთ ----- ----- დავიწერინებთ

II pl. ----- ----- დაიწერინებთ ----- ----- დაიწერინებთ

III pl. ----- ----- დაიწერინებენ ----- ----- დაიწერინებენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d., O.ind.) დავაწერინებდი – I would make him/her/it write it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგაწერინებდი დავაწერინებდი ----- დაგაწერინებდით დავაწერინებდი

II s. დამაწერინებდი ----- დააწერინებდი დაგვაწერინებდი ----- დააწერინებდი

III s. დამაწერინებდა დაგაწერინებდა დააწერინებდა დაგვაწერინებდა დაგაწერინებდათ დააწერინებდა

I pl. ----- დაგაწერინებდით დავაწერინებდით ----- დაგაწერინებდით დავაწერინებდით

II pl. დამაწერინებდით ----- დააწერინებდით დაგვაწერინებდით ----- დააწერინებდით

III pl. დამაწერინებდნენ დაგაწერინებდნენ დააწერინებდნენ დაგვაწერინებდნენ დაგაწერინებდნენ დააწერინებდნენ
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B. (S., O.d., O.ind.) დავუწერინებდი – I would make him/her/it write it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიწერინებდი დავუწერინებდი ----- დაგიწერინებდით დავუწერინებდი

II s. დამიწერინებდი ----- დაუწერინებდი დაგვიწერინებდი ----- დაუწერინებდი

III s. დამიწერინებდა დაგიწერინებდა დაუწერინებდა დაგვიწერინებდა დაგიწერინებდათ დაუწერინებდა

I pl. ----- დაგიწერინებდით დავუწერინებდით ----- დაგიწერინებდით დავუწერინებდით

II pl. დამიწერინებდით ----- დაუწერინებდით დაგვიწერინებდით ----- დაუწერინებდით

III pl. დამიწერინებდნენ დაგიწერინებდნენ დაუწერინებდნენ დაგვიწერინებდნენ დაგიწერინებდნენ დაუწერინებდნენ

C. (S., O.d.) დავიწერინებდი – I would make (him/her/it) write it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიწერინებდი ----- ----- დავიწერინებდი

II s. ----- ----- დაიწერინებდი ----- ----- დაიწერინებდი

III s. ----- ----- დაიწერინებდა ----- ----- დაიწერინებდა

I pl. ----- ----- დავიწერინებდით ----- ----- დავიწერინებდით

II pl. ----- ----- დაიწერინებდით ----- ----- დაიწერინებდით

III pl. ----- ----- დაიწერინებდნენ ----- ----- დაიწერინებდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) დავაწერინებდე – (if) I were to make him/her/it write it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგაწერინებდე დავაწერინებდე ----- დაგაწერინებდეთ დავაწერინებდე

II s. დამაწერინებდე ----- დააწერინებდე დაგვაწერინებდე ----- დააწერინებდე

III s. დამაწერინებდეს დაგაწერინებდეს დააწერინებდეს დაგვაწერინებდეს დაგაწერინებდეთ დააწერინებდეს

I pl. ----- დაგაწერინებდეთ დავაწერინებდეთ ----- დაგაწერინებდეთ დავაწერინებდეთ

II pl. დამაწერინებდეთ ----- დააწერინებდეთ დაგვაწერინებდეთ ----- დააწერინებდეთ

III pl. დამაწერინებდნენ დაგაწერინებდნენ დააწერინებდნენ დაგვაწერინებდნენ დაგაწერინებდნენ დააწერინებდნენ
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B. (S., O.d., O.ind.) დავუწერინებდე – (if) I were to make him/her/it write it (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიწერინებდე დავუწერინებდე ----- დაგიწერინებდეთ დავუწერინებდე

II s. დამიწერინებდე ----- დაუწერინებდე დაგვიწერინებდე ----- დაუწერინებდე

III s. დამიწერინებდეს დაგიწერინებდეს დაუწერინებდეს დაგვიწერინებდეს დაგიწერინებდეთ დაუწერინებდეს

I pl. ----- დაგიწერინებდეთ დავუწერინებდეთ ----- დაგიწერინებდეთ დავუწერინებდეთ

II pl. დამიწერინებდეთ ----- დაუწერინებდეთ დაგვიწერინებდეთ ----- დაუწერინებდეთ

III pl. დამიწერინებდნენ დაგიწერინებდნენ დაუწერინებდნენ დაგვიწერინებდნენ დაგიწერინებდნენ დაუწერინებდნენ

C. (S., O.d.) დავიწერინებდე – (if) I were to make (him/her/it) write it for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიწერინებდე ----- ----- დავიწერინებდე

II s. ----- ----- დაიწერინებდე ----- ----- დაიწერინებდე

III s. ----- ----- დაიწერინებდეს ----- ----- დაიწერინებდეს

I pl. ----- ----- დავიწერინებდეთ ----- ----- დავიწერინებდეთ

II pl. ----- ----- დაიწერინებდეთ ----- ----- დაიწერინებდეთ

III pl. ----- ----- დაიწერინებდნენ ----- ----- დაიწერინებდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d., O.ind.) (და)ვაწერებინე – I made him/her/it write it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გაწერებინე (და)ვაწერებინე ----- (და)გაწერებინეთ (და)ვაწერებინე

II s. (და)მაწერებინე ----- (და)აწერებინე (და)გვაწერებინე ----- (და)აწერებინე

III s. (და)მაწერებინა (და)გაწერებინა (და)აწერებინა (და)გვაწერებინა (და)გაწერებინათ (და)აწერებინა

I pl. ----- (და)გაწერებინეთ (და)ვაწერებინეთ ----- (და)გაწერებინეთ (და)ვაწერებინეთ

II pl. (და)მაწერებინეთ ----- (და)აწერებინეთ (და)გვაწერებინეთ ----- (და)აწერებინეთ

III pl. (და)მაწერებინეს (და)გაწერებინეს (და)აწერებინეს (და)გვაწერებინეს (და)გაწერებინეს (და)აწერებინეს
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B. (S., O.d., O.ind.) (და)ვუწერებინე – I made him/her/it write it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გიწერებინე (და)ვუწერებინე ----- (და)გიწერებინეთ (და)ვუწერებინე

II s. (და)მიწერებინე ----- (და)უწერებინე (და)გვიწერებინე ----- (და)უწერებინე

III s. (და)მიწერებინა (და)გიწერებინა (და)უწერებინა (და)გვიწერებინა (და)გიწერებინათ (და)უწერებინა

I pl. ----- (და)გიწერებინეთ (და)ვუწერებინეთ ----- (და)გიწერებინეთ (და)ვუწერებინეთ

II pl. (და)მიწერებინეთ ----- (და)უწერებინეთ (და)გვიწერებინეთ ----- (და)უწერებინეთ

III pl. (და)მიწერებინეს (და)გიწერებინეს (და)უწერებინეს (და)გვიწერებინეს (და)გიწერებინეს (და)უწერებინეს

C. (S., O.d.) (და)ვიწერებინე – I made (him/her/it) write it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (და)ვიწერებინე ----- ----- (და)ვიწერებინე

II s. ----- ----- (და)იწერებინე ----- ----- (და)იწერებინე

III s. ----- ----- (და)იწერებინა ----- ----- (და)იწერებინა

I pl. ----- ----- (და)ვიწერებინეთ ----- ----- (და)ვიწერებინეთ

II pl. ----- ----- (და)იწერებინეთ ----- ----- (და)იწერებინეთ

III pl. ----- ----- (და)იწერებინეს ----- ----- (და)იწერებინეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d., O.ind.) (და)ვაწერებინო – I (should) make him/her/it write it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გაწერებინო (და)ვაწერებინო ----- (და)გაწერებინოთ (და)ვაწერებინო

II s. (და)მაწერებინო ----- (და)აწერებინო (და)გვაწერებინო ----- (და)აწერებინო

III s. (და)მაწერებინოს (და)გაწერებინოს (და)აწერებინოს (და)გვაწერებინოს (და)გაწერებინოთ (და)აწერებინოს

I pl. ----- (და)გაწერებინოთ (და)ვაწერებინოთ ----- (და)გაწერებინოთ (და)ვაწერებინოთ

II pl. (და)მაწერებინოთ ----- (და)აწერებინოთ (და)გვაწერებინოთ ----- (და)აწერებინოთ

III pl. (და)მაწერებინონ (და)გაწერებინონ (და)აწერებინონ (და)გვაწერებინონ (და)გაწერებინონ (და)აწერებინონ
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B. (S., O.d., O.ind.) (და)ვუწერებინო – I (should) make him/her/it write it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გიწერებინო (და)ვუწერებინო ----- (და)გიწერებინოთ (და)ვუწერებინო

II s. (და)მიწერებინო ----- (და)უწერებინო (და)გვიწერებინო ----- (და)უწერებინო

III s. (და)მიწერებინოს (და)გიწერებინოს (და)უწერებინოს (და)გვიწერებინოს (და)გიწერებინოთ (და)უწერებინოს

I pl. ----- (და)გიწერებინოთ (და)ვუწერებინოთ ----- (და)გიწერებინოთ (და)ვუწერებინოთ

II pl. (და)მიწერებინოთ ----- (და)უწერებინოთ (და)გვიწერებინოთ ----- (და)უწერებინოთ

III pl. (და)მიწერებინონ (და)გიწერებინონ (და)უწერებინონ (და)გვიწერებინონ (და)გიწერებინონ (და)უწერებინონ

C. (S., O.d.) (და)ვიწერებინო – I (should) make (him/her/it) write it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (და)ვიწერებინო ----- ----- (და)ვიწერებინო

II s. ----- ----- (და)იწერებინო ----- ----- (და)იწერებინო

III s. ----- ----- (და)იწერებინოს ----- ----- (და)იწერებინოს

I pl. ----- ----- (და)ვიწერებინოთ ----- ----- (და)ვიწერებინოთ

II pl. ----- ----- (და)იწერებინოთ ----- ----- (და)იწერებინოთ

III pl. ----- ----- (და)იწერებინონ ----- ----- (და)იწერებინონ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect) 

A. (S., O.d.) (და)მიწერინებინებია – (it seems) I have made (him/her/it) write it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)მიწერინებინებიხარ (და)მიწერინებინებია ----- (და)მიწერინებინებიხართ (და)მიწერინებინებია

II s. (და)გიწერინებინებივარ ----- (და)გიწერინებინებია (და)გიწერინებინებივართ ----- (და)გიწერინებინებია

III s. (და)ვუწერინებინებივარ (და)უწერინებინებიხარ (და)უწერინებინებია (და)ვუწერინებინებივართ (და)უწერინებინებიხართ (და)უწერინებინებია

I pl. ----- (და)გვიწერინებინებიხარ (და)გვიწერინებინებია ----- (და)გვიწერინებინებიხართ (და)გვიწერინებინებია

II pl. (და)გიწერინებინებივართ ----- (და)გიწერინებინებიათ (და)გიწერინებინებივართ ----- (და)გიწერინებინებიათ

III pl. (და)ვუწერინებინებივარ (და)უწერინებინებიხარ (და)უწერინებინებიათ (და)ვუწერინებინებივართ (და)უწერინებინებიხართ (და)უწერინებინებიათ
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II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) (და)მეწერებინებინა – (if) I had made (him/her/it) write it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)მეწერებინებინე (და)მეწერებინებინა ----- (და)მეწერებინებინეთ (და)მეწერებინებინა

II s. (და)გეწერებინებინე ----- (და)გეწერებინებინა (და)გეწერებინებინეთ ----- (და)გეწერებინებინა

III s. (და)ვეწერებინებინე (და)ეწერებინებინე (და)ეწერებინებინა (და)ვეწერებინებინეთ (და)ეწერებინებინეთ (და)ეწერებინებინა

I pl. ----- (და)გვეწერებინებინე (და)გვეწერებინებინა ----- (და)გვეწერებინებინეთ (და)გვეწერებინებინა

II pl. (და)გეწერებინებინეთ ----- (და)გეწერებინებინათ (და)გეწერებინებინეთ ----- (და)გეწერებინებინათ

III pl. (და)ვეწერებინებინე (და)ეწერებინებინე (და)ეწერებინებინათ (და)ვეწერებინებინეთ (და)ეწერებინებინეთ (და)ეწერებინებინათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) (და)მეწერებინებინოს – (I wish) I could make (him/her/it) write it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)მეწერებინებინო (და)მეწერებინებინოს ----- (და)მეწერებინებინოთ (და)მეწერებინებინოს

II s. (და)გეწერებინებინო ----- (და)გეწერებინებინოს (და)გეწერებინებინოთ ----- (და)გეწერებინებინოს

III s. (და)ვეწერებინებინო (და)ეწერებინებინო (და)ეწერებინებინოს (და)ვეწერებინებინოთ (და)ეწერებინებინოთ (და)ეწერებინებინოს

I pl. ----- (და)გვეწერებინებინო (და)გვეწერებინებინოს ----- (და)გვეწერებინებინოთ (და)გვეწერებინებინოს

II pl. (და)გეწერებინებინოთ ----- (და)გეწერებინებინოთ (და)გეწერებინებინოთ ----- (და)გეწერებინებინოთ

III pl. (და)ვეწერებინებინო (და)ეწერებინებინო (და)ეწერებინებინოთ (და)ვეწერებინებინოთ (და)ეწერებინებინოთ (და)ეწერებინებინოთ
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10.1.2. აშენებს – he/she builds (it)

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d.) ვაშენებ – I am building it / I build it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაშენებ ვაშენებ ----- გაშენებთ ვაშენებ

II s. მაშენებ ----- აშენებ გვაშენებ ----- აშენებ

III s. მაშენებს გაშენებს აშენებს გვაშენებს გაშენებთ აშენებს

I pl. ----- გაშენებთ ვაშენებთ ----- გაშენებთ ვაშენებთ

II pl. მაშენებთ ----- აშენებთ გვაშენებთ ----- აშენებთ

III pl. მაშენებენ გაშენებენ აშენებენ გვაშენებენ გაშენებენ აშენებენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუშენებ – I am building it for him/her/it / I build it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიშენებ ვუშენებ ----- გიშენებთ ვუშენებ

II s. მიშენებ ----- უშენებ გვიშენებ ----- უშენებ

III s. მიშენებს გიშენებს უშენებს გვიშენებს გიშენებთ უშენებს

I pl. ----- გიშენებთ ვუშენებთ ----- გიშენებთ ვუშენებთ

II pl. მიშენებთ ----- უშენებთ გვიშენებთ ----- უშენებთ

III pl. მიშენებენ გიშენებენ უშენებენ გვიშენებენ გიშენებენ უშენებენ
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C. (S., O.d.) ვიშენებ – I am building it for myself / I build it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიშენებ ----- ----- ვიშენებ

II s. ----- ----- იშენებ ----- ----- იშენებ

III s. ----- ----- იშენებს ----- ----- იშენებს

I pl. ----- ----- ვიშენებთ ----- ----- ვიშენებთ

II pl. ----- ----- იშენებთ ----- ----- იშენებთ

III pl. ----- ----- იშენებენ ----- ----- იშენებენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d.) ვაშენებდი – I was building it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაშენებდი ვაშენებდი ----- გაშენებდით ვაშენებდი

II s. მაშენებდი ----- აშენებდი გვაშენებდი ----- აშენებდი

III s. მაშენებდა გაშენებდა აშენებდა გვაშენებდა გაშენებდათ აშენებდა

I pl. ----- გაშენებდით ვაშენებდით ----- გაშენებდით ვაშენებდით

II pl. მაშენებდით ----- აშენებდით გვაშენებდით ----- აშენებდით

III pl. მაშენებდნენ გაშენებდნენ აშენებდნენ გვაშენებდნენ გაშენებდნენ აშენებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუშენებდი – I was building it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიშენებდი ვუშენებდი ----- გიშენებდით ვუშენებდი

II s. მიშენებდი ----- უშენებდი გვიშენებდი ----- უშენებდი

III s. მიშენებდა გიშენებდა უშენებდა გვიშენებდა გიშენებდათ უშენებდა

I pl. ----- გიშენებდით ვუშენებდით ----- გიშენებდით ვუშენებდით

II pl. მიშენებდით ----- უშენებდით გვიშენებდით ----- უშენებდით

III pl. მიშენებდნენ გიშენებდნენ უშენებდნენ გვიშენებდნენ გიშენებდნენ უშენებდნენ
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C. (S., O.d.) ვიშენებდი – I was building it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიშენებდი ----- ----- ვიშენებდი

II s. ----- ----- იშენებდი ----- ----- იშენებდი

III s. ----- ----- იშენებდა ----- ----- იშენებდა

I pl. ----- ----- ვიშენებდით ----- ----- ვიშენებდით

II pl. ----- ----- იშენებდით ----- ----- იშენებდით

III pl. ----- ----- იშენებდნენ ----- ----- იშენებდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d.) ვაშენებდე – (if) I were building it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაშენებდე ვაშენებდე ----- გაშენებდეთ ვაშენებდე

II s. მაშენებდე ----- აშენებდე გვაშენებდე ----- აშენებდე

III s. მაშენებდეს გაშენებდეს აშენებდეს გვაშენებდეს გაშენებდეთ აშენებდეს

I pl. ----- გაშენებდეთ ვაშენებდეთ ----- გაშენებდეთ ვაშენებდეთ

II pl. მაშენებდეთ ----- აშენებდეთ გვაშენებდეთ ----- აშენებდეთ

III pl. მაშენებდნენ გაშენებდნენ აშენებდნენ გვაშენებდნენ გაშენებდნენ აშენებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუშენებდე – (if) I were building it for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიშენებდე ვუშენებდე ----- გიშენებდეთ ვუშენებდე

II s. მიშენებდე ----- უშენებდე გვიშენებდე ----- უშენებდე

III s. მიშენებდეს გიშენებდეს უშენებდეს გვიშენებდეს გიშენებდეთ უშენებდეს

I pl. ----- გიშენებდეთ ვუშენებდეთ ----- გიშენებდეთ ვუშენებდეთ

II pl. მიშენებდეთ ----- უშენებდეთ გვიშენებდეთ ----- უშენებდეთ

III pl. მიშენებდნენ გიშენებდნენ უშენებდნენ გვიშენებდნენ გიშენებდნენ უშენებდნენ
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C. (S., O.d.) ვიშენებდე – (if) I were building it for him/her/it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიშენებდე ----- ----- ვიშენებდე

II s. ----- ----- იშენებდე ----- ----- იშენებდე

III s. ----- ----- იშენებდეს ----- ----- იშენებდეს

I pl. ----- ----- ვიშენებდეთ ----- ----- ვიშენებდეთ

II pl. ----- ----- იშენებდეთ ----- ----- იშენებდეთ

III pl. ----- ----- იშენებდნენ ----- ----- იშენებდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d.) ავაშენებ – I will build it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- აგაშენებ ავაშენებ ----- აგაშენებთ ავაშენებ

II s. ამაშენებ ----- ააშენებ აგვაშენებ ----- ააშენებ

III s. ამაშენებს აგაშენებს ააშენებს აგვაშენებს აგაშენებთ ააშენებს

I pl. ----- აგაშენებთ ავაშენებთ ----- აგაშენებთ ავაშენებთ

II pl. ამაშენებთ ----- ააშენებთ აგვაშენებთ ----- ააშენებთ

III pl. ამაშენებენ აგაშენებენ ააშენებენ აგვაშენებენ აგაშენებენ ააშენებენ

B. (S., O.d., O.ind.) ავუშენებ – I will build it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- აგიშენებ ავუშენებ ----- აგიშენებთ ავუშენებ

II s. ამიშენებ ----- აუშენებ აგვიშენებ ----- აუშენებ

III s. ამიშენებს აგიშენებს აუშენებს აგვიშენებს აგიშენებთ აუშენებს

I pl. ----- აგიშენებთ ავუშენებთ ----- აგიშენებთ ავუშენებთ

II pl. ამიშენებთ ----- აუშენებთ აგვიშენებთ ----- აუშენებთ

III pl. ამიშენებენ აგიშენებენ აუშენებენ აგვიშენებენ აგიშენებენ აუშენებენ
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C. (S., O.d.) ავიშენებ – I will build it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ავიშენებ ----- ----- ავიშენებ

II s. ----- ----- აიშენებ ----- ----- აიშენებ

III s. ----- ----- აიშენებს ----- ----- აიშენებს

I pl. ----- ----- ავიშენებთ ----- ----- ავიშენებთ

II pl. ----- ----- აიშენებთ ----- ----- აიშენებთ

III pl. ----- ----- აიშენებენ ----- ----- აიშენებენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d.) ავაშენებდი – I would build it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- აგაშენებდი ავაშენებდი ----- აგაშენებდით ავაშენებდი

II s. ამაშენებდი ----- ააშენებდი აგვაშენებდი ----- ააშენებდი

III s. ამაშენებდა აგაშენებდა ააშენებდა აგვაშენებდა აგაშენებდათ ააშენებდა

I pl. ----- აგაშენებდით ავაშენებდით ----- აგაშენებდით ავაშენებდით

II pl. ამაშენებდით ----- ააშენებდით აგვაშენებდით ----- ააშენებდით

III pl. ამაშენებდნენ აგაშენებდნენ ააშენებდნენ აგვაშენებდნენ აგაშენებდნენ ააშენებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ავუშენებდი – I would build for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- აგიშენებდი ავუშენებდი ----- აგიშენებდით ავუშენებდი

II s. ამიშენებდი ----- აუშენებდი აგვიშენებდი ----- აუშენებდი

III s. ამიშენებდა აგიშენებდა აუშენებდა აგვიშენებდა აგიშენებდათ აუშენებდა

I pl. ----- აგიშენებდით ავუშენებდით ----- აგიშენებდით ავუშენებდით

II pl. ამიშენებდით ----- აუშენებდით აგვიშენებდით ----- აუშენებდით

III pl. ამიშენებდნენ აგიშენებდნენ აუშენებდნენ აგვიშენებდნენ აგიშენებდნენ აუშენებდნენ
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C. (S., O.d.) ავიშენებდი – I would build for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ავიშენებდი ----- ----- ავიშენებდი

II s. ----- ----- აიშენებდი ----- ----- აიშენებდი

III s. ----- ----- აიშენებდა ----- ----- აიშენებდა

I pl. ----- ----- ავიშენებდით ----- ----- ავიშენებდით

II pl. ----- ----- აიშენებდით ----- ----- აიშენებდით

III pl. ----- ----- აიშენებდნენ ----- ----- აიშენებდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d.) ავაშენებდე – (if) I were to build it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- აგაშენებდე ავაშენებდე ----- აგაშენებდეთ ავაშენებდე

II s. ამაშენებდე ----- ააშენებდე აგვაშენებდე ----- ააშენებდე

III s. ამაშენებდეს აგაშენებდეს ააშენებდეს აგვაშენებდეს აგაშენებდეთ ააშენებდეს

I pl. ----- აგაშენებდეთ ავაშენებდეთ ----- აგაშენებდეთ ავაშენებდეთ

II pl. ამაშენებდეთ ----- ააშენებდეთ აგვაშენებდეთ ----- ააშენებდეთ

III pl. ამაშენებდნენ აგაშენებდნენ ააშენებდნენ აგვაშენებდნენ აგაშენებდნენ ააშენებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ავუშენებდე – (if) I were to build it for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- აგიშენებდე ავუშენებდე ----- აგიშენებდეთ ავუშენებდე

II s. ამიშენებდე ----- აუშენებდე აგვიშენებდე ----- აუშენებდე

III s. ამიშენებდეს აგიშენებდეს აუშენებდეს აგვიშენებდეს აგიშენებდეთ აუშენებდეს

I pl. ----- აგიშენებდეთ ავუშენებდეთ ----- აგიშენებდეთ ავუშენებდეთ

II pl. ამიშენებდეთ ----- აუშენებდეთ აგვიშენებდეთ ----- აუშენებდეთ

III pl. ამიშენებდნენ აგიშენებდნენ აუშენებდნენ აგვიშენებდნენ აგიშენებდნენ აუშენებდნენ
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C. (S., O.d.) ავიშენებდე – (if) I were to build it for myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ავიშენებდე ----- ----- ავიშენებდე

II s. ----- ----- აიშენებდე ----- ----- აიშენებდე

III s. ----- ----- აიშენებდეს ----- ----- აიშენებდე

I pl. ----- ----- ავიშენებდეთ ----- ----- ავიშენებდეთ

II pl. ----- ----- აიშენებდეთ ----- ----- აიშენებდეთ

III pl. ----- ----- იშენებდნენ ----- ----- იშენებდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d.) (ა)ვაშენე – I built it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (ა)გაშენე (ა)ვაშენე ----- (ა)გაშენეთ (ა)ვაშენე

II s. (ა)მაშენე ----- (ა)აშენე (ა)გვაშენე ----- (ა)აშენე

III s. (ა)მაშენა (ა)გაშენა (ა)აშენა (ა)გვაშენა (ა)გაშენათ (ა)აშენა

I pl. ----- (ა)გაშენეთ (ა)ვაშენეთ ----- (ა)გაშენეთ (ა)ვაშენეთ

II pl. (ა)მაშენეთ ----- (ა)აშენეთ (ა)გვაშენეთ ----- (ა)აშენეთ

III pl. (ა)მაშენეს (ა)გაშენეს (ა)აშენეს (ა)გვაშენეს (ა)გაშენეს (ა)აშენეს

B. (S., O.d., O.ind.) (ა)ვუშენე – I built it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (ა)გიშენე (ა)ვუშენე ----- (ა)გიშენეთ (ა)ვუშენე

II s. (ა)მიშენე ----- (ა)უშენე (ა)გვიშენე ----- (ა)უშენე

III s. (ა)მიშენა (ა)გიშენა (ა)უშენა (ა)გვიშენა (ა)გიშენათ (ა)უშენა

I pl. ----- (ა)გიშენეთ (ა)ვუშენეთ ----- (ა)გიშენეთ (ა)ვუშენეთ

II pl. (ა)მიშენეთ ----- (ა)უშენეთ (ა)გვიშენეთ ----- (ა)უშენეთ

III pl. (ა)მიშენეს (ა)გიშენეს (ა)უშენეს (ა)გვიშენეს (ა)გიშენეს (ა)უშენეს
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C. (S., O.d.) (ა)ვიშენე – I built it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (ა)ვიშენე ----- ----- (ა)ვიშენე

II s. ----- ----- (ა)იშენე ----- ----- (ა)იშენე

III s. ----- ----- (ა)იშენა ----- ----- (ა)იშენა

I pl. ----- ----- (ა)ვიშენეთ ----- ----- (ა)ვიშენეთ

II pl. ----- ----- (ა)იშენეთ ----- ----- (ა)იშენეთ

III pl. ----- ----- (ა)იშენეს ----- ----- (ა)იშენეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d.) (და)ვაშენო – I (should) build it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (ა)გაშენო (ა)ვაშენო ----- (ა)გაშენოთ (ა)ვაშენო

II s. (ა)მაშენო ----- (ა)აშენო (ა)გვაშენო ----- (ა)აშენო

III s. (ა)მაშენოს (ა)გაშენოს (ა)აშენოს (ა)გვაშენოს (ა)გაშენოთ (ა)აშენოს

I pl. ----- (ა)გაშენოთ (ა)ვაშენოთ ----- (ა)გაშენოთ (ა)ვაშენოთ

II pl. (ა)მაშენოთ ----- (ა)აშენოთ (ა)გვაშენოთ ----- (ა)აშენოთ

III pl. (ა)მაშენონ (ა)გაშენონ (ა)აშენონ (ა)გვაშენონ (ა)გაშენონ (ა)აშენონ

B. (S., O.d., O.ind.) (და)ვუშენო – I (should) build it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (ა)გიშენო (ა)ვუშენო ----- (ა)გიშენოთ (ა)ვუშენო

II s. (ა)მიშენო ----- (ა)უშენო (ა)გვიშენო ----- (ა)უშენო

III s. (ა)მიშენოს (ა)გიშენოს (ა)უშენოს (ა)გვიშენოს (ა)გიშენოთ (ა)უშენოს

I pl. ----- (ა)გიშენოთ (ა)ვუშენოთ ----- (ა)გიშენოთ (ა)ვუშენოთ

II pl. (ა)მიშენოთ ----- (ა)უშენოთ (ა)გვიშენოთ ----- (ა)უშენოთ

III pl. (ა)მიშენონ (ა)გიშენონ (ა)უშენონ (ა)გვიშენონ (ა)გიშენონ (ა)უშენონ

152



C. (S., O.d.) (და)ვიშენო – I (should) build it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (ა)ვიშენო ----- ----- (ა)ვიშენო

II s. ----- ----- (ა)იშენო ----- ----- (ა)იშენო

III s. ----- ----- (ა)იშენოს ----- ----- (ა)იშენოს

I pl. ----- ----- (ა)ვიშენოთ ----- ----- (ა)ვიშენოთ

II pl. ----- ----- (ა)იშენოთ ----- ----- (ა)იშენოთ

III pl. ----- ----- (ა)იშენონ ----- ----- (ა)იშენონ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) (ა)მიშენებია – (it seems) I have built it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (ა)მიშენებიხარ (ა)მიშენებია ----- (ა)მიშენებიხართ (ა)მიშენებია

II s. (ა)გიშენებივარ ----- (ა)გიშენებია (ა)გიშენებივართ ----- (ა)გიშენებია

III s. (ა)ვუშენებივარ (ა)უშენებიხარ (ა)უშენებია (ა)ვუშენებივართ (ა)უშენებიხართ (ა)უშენებია

I pl. ----- (ა)გვიშენებიხარ (ა)გვიშენებია ----- (ა)გვიწერიხართ (ა)გვიშენებია

II pl. (ა)გიშენებივართ ----- (ა)გიშენებიათ (ა)გიშენებივართ ----- (ა)გიშენებიათ

III pl. (ა)ვუშენებივარ (ა)უშენებიხარ (ა)უშენებიათ (ა)ვუშენებივართ (ა)უშენებიხართ (ა)უშენებიათ
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II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) (ა)მეშენებინა – (if) I had build it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (ა)მეშენებინე (ა)მეშენებინა ----- (ა)მეშენებინეთ (ა)მეშენებინა

II s. (ა)გეშენებინე ----- (ა)გეშენებინა (ა)გეშენებინეთ ----- (ა)გეშენებინა

III s. (ა)ვეშენებინე (ა)ეშენებინე (ა)ეშენებინა (ა)ვეშენებინეთ (ა)ეშენებინეთ (ა)ეშენებინა

I pl. ----- (ა)გვეშენებინე (ა)გვეშენებინა ----- (ა)გვეშენებინეთ (ა)გვეშენებინა

II pl. (ა)გეშენებინეთ ----- (ა)გეშენებინათ (ა)გეშენებინეთ ----- (ა)გეშენებინათ

III pl. (ა)ვეშენებინე (ა)ეშენებინე (ა)ეშენებინათ (ა)ვეშენებინეთ (ა)ეშენებინეთ (ა)ეშენებინათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) (I wish) I could build it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (ა)მეშენებინო (ა)მეშენებინოს ----- (ა)მეშენებინოთ (ა)მეშენებინოს

II s. (ა)გეშენებინო ----- (ა)გეშენებინოს (ა)გეშენებინოთ ----- (ა)გეშენებინოს

III s. (ა)ვეშენებინო (ა)ეშენებინო (ა)ეშენებინოს (ა)ვეშენებინოთ (ა)ეშენებინოთ (ა)ეშენებინოს

I pl. ----- (ა)გვეშენებინო (ა)გვეშენებინოს ----- (ა)გვეშენებინოთ (ა)გვეშენებინოს

II pl. (ა)გეშენებინოთ ----- (ა)გეშენებინოთ (ა)გეშენებინოთ ----- (ა)გეშენებინოთ

III pl. (ა)ვეშენებინო (ა)ეშენებინო (ა)ეშენებინოთ (ა)ვეშენებინოთ (ა)ეშენებინოთ (ა)ეშენებინოთ
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Causative Conjugation

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაშენებინებ – I’m making him/her/it build it / I make him/her/it build it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაშენებინებ ვაშენებინებ ----- გაშენებინებთ ვაშენებინებ

II s. მაშენებინებ ----- აშენებინებ გვაშენებინებ ----- აშენებინებ

III s. მაშენებინებს გაშენებინებს აშენებინებს გვაშენებინებს გაშენებინებთ აშენებინებს

I pl. ----- გაშენებინებთ ვაშენებინებთ ----- გაშენებინებთ ვაშენებინებთ

II pl. მაშენებინებთ ----- აშენებინებთ გვაშენებინებთ ----- აშენებინებთ

III pl. მაშენებინებენ გაშენებინებენ აშენებინებენ გვაშენებინებენ გაშენებინებენ აშენებინებენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუშენებინებ – I’m making him/her/it build it (for him/her/it) / I make him/her/it build it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიშენებინებ ვუშენებინებ ----- გიშენებინებთ ვუშენებინებ

II s. მიშენებინებ ----- უშენებინებ გვიშენებინებ ----- უშენებინებ

III s. მიშენებინებს გიშენებინებს უშენებინებს გვიშენებინებს გიშენებინებთ უშენებინებს

I pl. ----- გიშენებინებთ ვუშენებინებთ ----- გიშენებინებთ ვუშენებინებთ

II pl. მიშენებინებთ ----- უშენებინებთ გვიშენებინებთ ----- უშენებინებთ

III pl. მიშენებინებენ გიშენებინებენ უშენებინებენ გვიშენებინებენ გიშენებინებენ უშენებინებენ
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C. (S., O.d.) ვიშენებინებ – I’m making (him/her/it) build it for me / I make (him/her/it) build it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიშენებინებ ----- ----- ვიშენებინებ

II s. ----- ----- იშენებინებ ----- ----- იშენებინებ

III s. ----- ----- იშენებინებს ----- ----- იშენებინებს

I pl. ----- ----- ვიშენებინებთ ----- ----- ვიშენებინებთ

II pl. ----- ----- იშენებინებთ ----- ----- იშენებინებთ

III pl. ----- ----- იშენებინებენ ----- ----- იშენებინებენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაშენებინებდი – I was making him/her/it build it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაშენებინებდი ვაშენებინებდი ----- გაშენებინებდით ვაშენებინებდი

II s. მაშენებინებდი ----- აშენებინებდი გვაშენებინებდი ----- აშენებინებდი

III s. მაშენებინებდა გაშენებინებდა აშენებინებდა გვაშენებინებდა გაშენებინებდათ აშენებინებდა

I pl. ----- გაშენებინებდით ვაშენებინებდით ----- გაშენებინებდით ვაშენებინებდით

II pl. მაშენებინებდით ----- აშენებინებდით გვაშენებინებდით ----- აშენებინებდით

III pl. მაშენებინებდნენ გაშენებინებდნენ აშენებინებდნენ გვაშენებინებდნენ გაშენებინებდნენ აშენებინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუშენებინებდი – I was making him/her/it build it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიშენებინებდი ვუშენებინებდი ----- გიშენებინებდით ვუშენებინებდი

II s. მიშენებინებდი ----- უშენებინებდი გვიშენებინებდი ----- უშენებინებდი

III s. მიშენებინებდა გიშენებინებდა უშენებინებდა გვიშენებინებდა გიშენებინებდათ უშენებინებდა

I pl. ----- გიშენებინებდით ვუშენებინებდით ----- გიშენებინებდით ვუშენებინებდით

II pl. მიშენებინებდით ----- უშენებინებდით გვიშენებინებდით ----- უშენებინებდით

III pl. მიშენებინებდნენ გიშენებინებდნენ უშენებინებდნენ გვიშენებინებდნენ გიშენებინებდნენ უშენებინებდნენ

156



C. (S., O.d.) ვიშენებინებდი – I was making (him/her/it) build it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიშენებინებდი ----- ----- ვიშენებინებდი

II s. ----- ----- იშენებინებდი ----- ----- იშენებინებდი

III s. ----- ----- იშენებინებდა ----- ----- იშენებინებდა

I pl. ----- ----- ვიშენებინებდით ----- ----- ვიშენებინებდით

II pl. ----- ----- იშენებინებდით ----- ----- იშენებინებდით

III pl. ----- ----- იშენებინებდნენ ----- ----- იშენებინებდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაშენებინებდე – (if) I were making him/her/it build it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაშენებინებდე ვაშენებინებდე ----- გაშენებინებდეთ ვაშენებინებდე

II s. მაშენებინებდე ----- აშენებინებდე გვაშენებინებდე ----- აშენებინებდე

III s. მაშენებინებდეს გაშენებინებდეს აშენებინებდეს გვაშენებინებდეს გაშენებინებდეთ აშენებინებდეს

I pl. ----- გაშენებინებდეთ ვაშენებინებდეთ ----- გაშენებინებდეთ ვაშენებინებდეთ

II pl. მაშენებინებდეთ ----- აშენებინებდეთ გვაშენებინებდეთ ----- აშენებინებდეთ

III pl. მაშენებინებდნენ გაშენებინებდნენ აშენებინებდნენ გვაშენებინებდნენ გაშენებინებდნენ აშენებინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუშენებინებდე – (if) I were making him/her/it build it (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიშენებინებდე ვუშენებინებდე ----- გიშენებინებდეთ ვუშენებინებდე

II s. მიშენებინებდე ----- უშენებინებდე გვიშენებინებდე ----- უშენებინებდე

III s. მიშენებინებდეს გიშენებინებდეს უშენებინებდეს გვიშენებინებდეს გიშენებინებდეთ უშენებინებდეს

I pl. ----- გიშენებინებდეთ ვუშენებინებდეთ ----- გიშენებინებდეთ ვუშენებინებდეთ

II pl. მიშენებინებდეთ ----- უშენებინებდეთ გვიშენებინებდეთ ----- უშენებინებდეთ

III pl. მიშენებინებდნენ გიშენებინებდნენ უშენებინებდნენ გვიშენებინებდნენ გიშენებინებდნენ უშენებინებდნენ
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C. (S., O.d.) ვიშენებინებდე – (if) I were making (him/her/it) build it for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიშენებინებდე ----- ----- ვიშენებინებდე

II s. ----- ----- იშენებინებდე ----- ----- იშენებინებდე

III s. ----- ----- იშენებინებდეს ----- ----- იშენებინებდეს

I pl. ----- ----- ვიშენებინებდეთ ----- ----- ვიშენებინებდეთ

II pl. ----- ----- იშენებინებდეთ ----- ----- იშენებინებდეთ

III pl. ----- ----- იშენებინებდნენ ----- ----- იშენებინებდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d., O.ind.) ავაშენებინებ – I will make him/her/it build it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- აგაშენებინებ ავაშენებინებ ----- აგაშენებინებთ ავაშენებინებ

II s. ამაშენებინებ ----- ააშენებინებ აგვაშენებინებ ----- ააშენებინებ

III s. ამაშენებინებს აგაშენებინებს ააშენებინებს აგვაშენებინებს აგაშენებინებთ ააშენებინებს

I pl. ----- აგაშენებინებთ ავაშენებინებთ ----- აგაშენებინებთ ავაშენებინებთ

II pl. ამაშენებინებთ ----- ააშენებინებთ აგვაშენებინებთ ----- ააშენებინებთ

III pl. ამაშენებინებენ აგაშენებინებენ ააშენებინებენ აგვაშენებინებენ აგაშენებინებენ ააშენებინებენ

B. (S., O.d., O.ind.) ავუშენებინებ – I will make him/her/it build it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- აგიშენებინებ ავუშენებინებ ----- აგიშენებინებთ ავუშენებინებ

II s. ამიშენებინებ ----- აუშენებინებ აგვიშენებინებ ----- აუშენებინებ

III s. ამიშენებინებს აგიშენებინებს აუშენებინებს აგვიშენებინებს აგიშენებინებთ აუშენებინებს

I pl. ----- აგიშენებინებთ ავუშენებინებთ ----- აგიშენებინებთ ავუშენებინებთ

II pl. ამიშენებინებთ ----- აუშენებინებთ აგვიშენებინებთ ----- აუშენებინებთ

III pl. ამიშენებინებენ აგიშენებინებენ აუშენებინებენ აგვიშენებინებენ აგიშენებინებენ აუშენებინებენ
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C. (S., O.d.) ავიშენებინებ – I will make (him/her/it) build it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ავიშენებინებ ----- ----- ავიშენებინებ

II s. ----- ----- აიშენებინებ ----- ----- აიშენებინებ

III s. ----- ----- აიშენებინებს ----- ----- აიშენებინებს

I pl. ----- ----- ავიშენებინებთ ----- ----- ავიშენებინებთ

II pl. ----- ----- აიშენებინებთ ----- ----- აიშენებინებთ

III pl. ----- ----- აიშენებინებენ ----- ----- აიშენებინებენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d., O.ind.) ავაშენებინებდი – I would make him/her/it build it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- აგაშენებინებდი ავაშენებინებდი ----- აგაშენებინებდით ავაშენებინებდი

II s. ამაშენებინებდი ----- ააშენებინებდი აგვაშენებინებდი ----- ააშენებინებდი

III s. ამაშენებინებდა აგაშენებინებდა ააშენებინებდა აგვაშენებინებდა აგაშენებინებდათ ააშენებინებდა

I pl. ----- აგაშენებინებდით ავაშენებინებდით ----- აგაშენებინებდით ავაშენებინებდით

II pl. ამაშენებინებდით ----- ააშენებინებდით აგვაშენებინებდით ----- ააშენებინებდით

III pl. ამაშენებინებდნენ აგაშენებინებდნენ ააშენებინებდნენ აგვაშენებინებდნენ აგაშენებინებდნენ ააშენებინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ავუშენებინებდი – I would make him/her/it build it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- აგიშენებინებდი ავუშენებინებდი ----- აგიშენებინებდით ავუშენებინებდი

II s. ამიშენებინებდი ----- აუშენებინებდი აგვიშენებინებდი ----- აუშენებინებდი

III s. ამიშენებინებდა აგიშენებინებდა აუშენებინებდა აგვიშენებინებდა აგიშენებინებდათ აუშენებინებდა

I pl. ----- აგიშენებინებდით ავუშენებინებდით ----- აგიშენებინებდით ავუშენებინებდით

II pl. ამიშენებინებდით ----- აუშენებინებდით აგვიშენებინებდით ----- აუშენებინებდით

III pl. ამიშენებინებდნენ აგიშენებინებდნენ აუშენებინებდნენ აგვიშენებინებდნენ აგიშენებინებდნენ აუშენებინებდნენ
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C. (S., O.d.) ავიშენებინებდი – I would make (him/her/it) build it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ავიშენებინებდი ----- ----- ავიშენებინებდი

II s. ----- ----- აიშენებინებდი ----- ----- აიშენებინებდი

III s. ----- ----- აიშენებინებდა ----- ----- აიშენებინებდა

I pl. ----- ----- ავიშენებინებდით ----- ----- ავიშენებინებდით

II pl. ----- ----- აიშენებინებდით ----- ----- აიშენებინებდით

III pl. ----- ----- აიშენებინებდნენ ----- ----- აიშენებინებდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) ავაშენებინებდე – (if) I were to make him/her/it build it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- აგაშენებინებდე ავაშენებინებდე ----- აგაშენებინებდეთ ავაშენებინებდე

II s. ამაშენებინებდე ----- ააშენებინებდე აგვაშენებინებდე ----- ააშენებინებდე

III s. ამაშენებინებდეს აგაშენებინებდეს ააშენებინებდეს აგვაშენებინებდეს აგაშენებინებდეთ ააშენებინებდეს

I pl. ----- აგაშენებინებდეთ ავაშენებინებდეთ ----- აგაშენებინებდეთ ავაშენებინებდეთ

II pl. ამაშენებინებდეთ ----- ააშენებინებდეთ აგვაშენებინებდეთ ----- ააშენებინებდეთ

III pl. ამაშენებინებდნენ აგაშენებინებდნენ ააშენებინებდნენ აგვაშენებინებდნენ აგაშენებინებდნენ ააშენებინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ავუშენებინებდე – (if) I were to make him/her/it build it (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- აგიშენებინებდე ავუშენებინებდე ----- აგიშენებინებდეთ ავუშენებინებდე

II s. ამიშენებინებდე ----- აუშენებინებდე აგვიშენებინებდე ----- აუშენებინებდე

III s. ამიშენებინებდეს აგიშენებინებდეს აუშენებინებდეს აგვიშენებინებდეს აგიშენებინებდეთ აუშენებინებდეს

I pl. ----- აგიშენებინებდეთ ავუშენებინებდეთ ----- აგიშენებინებდეთ ავუშენებინებდეთ

II pl. ამიშენებინებდეთ ----- აუშენებინებდეთ აგვიშენებინებდეთ ----- აუშენებინებდეთ

III pl. ამიშენებინებდნენ აგიშენებინებდნენ აუშენებინებდნენ აგვიშენებინებდნენ აგიშენებინებდნენ აუშენებინებდნენ
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C. (S., O.d.) ავიშენებინებდე – (if) I were to make (him/her/it) build it for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ავიშენებინებდე ----- ----- ავიშენებინებდე

II s. ----- ----- აიშენებინებდე ----- ----- აიშენებინებდე

III s. ----- ----- აიშენებინებდეს ----- ----- აიშენებინებდეს

I pl. ----- ----- ავიშენებინებდეთ ----- ----- ავიშენებინებდეთ

II pl. ----- ----- აიშენებინებდეთ ----- ----- აიშენებინებდეთ

III pl. ----- ----- აიშენებინებდნენ ----- ----- აიშენებინებდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d., O.ind.) (ა)ვაშენებინე – I made him/her/it build it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (ა)გაშენებინე (ა)ვაშენებინე ----- (ა)გაშენებინეთ (ა)ვაშენებინე

II s. (ა)მაშენებინე ----- (ა)აშენებინე (ა)გვაშენებინე ----- (ა)აშენებინე

III s. (ა)მაშენებინა (ა)გაშენებინა (ა)აშენებინა (ა)გვაშენებინა (ა)გაშენებინათ (ა)აშენებინა

I pl. ----- (ა)გაშენებინეთ (ა)ვაშენებინეთ ----- (ა)გაშენებინეთ (ა)ვაშენებინეთ

II pl. (ა)მაშენებინეთ ----- (ა)აშენებინეთ (ა)გვაშენებინეთ ----- (ა)აშენებინეთ

III pl. (ა)მაშენებინეს (ა)გაშენებინეს (ა)აშენებინეს (ა)გვაშენებინეს (ა)გაშენებინეს (ა)აშენებინეს

B. (S., O.d., O.ind.) (ა)ვუშენებინე – I made him/her/it build it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (ა)გიშენებინე (ა)ვუშენებინე ----- (ა)გიშენებინეთ (ა)ვუშენებინე

II s. (ა)მიშენებინე ----- (ა)უშენებინე (ა)გვიშენებინე ----- (ა)უშენებინე

III s. (ა)მიშენებინა (ა)გიშენებინა (ა)უშენებინა (ა)გვიშენებინა (ა)გიშენებინეათ (ა)უშენებინა

I pl. ----- (ა)გიშენებინეთ (ა)ვუშენებინეთ ----- (ა)გიშენებინეთ (ა)ვუშენებინეთ

II pl. (ა)მიშენებინეთ ----- (ა)უშენებინეთ (ა)გვიშენებინეთ ----- (ა)უშენებინეთ

III pl. (ა)მიშენებინეს (ა)გიშენებინეს (ა)უშენებინეს (ა)გვიშენებინეს (ა)გიშენებინეს (ა)უშენებინეს
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C. (S., O.d.) (ა)ვიშენებინე – I made (him/her/it) build it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (ა)ვიშენებინე ----- ----- (ა)ვიშენებინე

II s. ----- ----- (ა)იშენებინე ----- ----- (ა)იშენებინე

III s. ----- ----- (ა)იშენებინა ----- ----- (ა)იშენებინა

I pl. ----- ----- (ა)ვიშენებინეთ ----- ----- (ა)ვიშენებინეთ

II pl. ----- ----- (ა)იშენებინეთ ----- ----- (ა)იშენებინეთ

III pl. ----- ----- (ა)იშენებინეს ----- ----- (ა)იშენებინეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d., O.ind.) (ა)ვაშენებინო – I (should) make him/her/it build it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (ა)გაშენებინო (ა)ვაშენებინო ----- (ა)გაშენებინოთ (ა)ვაშენებინო

II s. (ა)მაშენებინო ----- (ა)აშენებინო (ა)გვაშენებინო ----- (ა)აშენებინო

III s. (ა)მაშენებინოს (ა)გაშენებინოს (ა)აშენებინოს (ა)გვაშენებინოს (ა)გაშენებინოთ (ა)აშენებინოს

I pl. ----- (ა)გაშენებინოთ (ა)ვაშენებინოთ ----- (ა)გაშენებინოთ (ა)ვაშენებინოთ

II pl. (ა)მაშენებინოთ ----- (ა)აშენებინოთ (ა)გვაშენებინოთ ----- (ა)აშენებინოთ

III pl. (ა)მაშენებინონ (ა)გაშენებინონ (ა)აშენებინონ (ა)გვაშენებინონ (ა)გაშენებინონ (ა)აშენებინონ

B. (S., O.d., O.ind.) (ა)ვუშენებინო – I (should) make him/her/it build it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (ა)გიშენებინო (ა)ვუშენებინო ----- (ა)გიშენებინოთ (ა)ვუშენებინო

II s. (ა)მიშენებინო ----- (ა)უშენებინო (ა)გვიშენებინო ----- (ა)უშენებინო

III s. (ა)მიშენებინოს (ა)გიშენებინოს (ა)უშენებინოს (ა)გვიშენებინოს (ა)გიშენებინოთ (ა)უშენებინოს

I pl. ----- (ა)გიშენებინოთ (ა)ვუშენებინოთ ----- (ა)გიშენებინოთ (ა)ვუშენებინოთ

II pl. (ა)მიშენებინოთ ----- (ა)უშენებინოთ (ა)გვიშენებინოთ ----- (ა)უშენებინოთ

III pl. (ა)მიშენებინონ (ა)გიშენებინონ (ა)უშენებინონ (ა)გვიშენებინონ (ა)გიშენებინონ (ა)უშენებინონ
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C. (S., O.d.) (ა)ვიშენებინო – I (should) make (him/her/it) build it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (ა)ვიშენებინო ----- ----- (ა)ვიშენებინო

II s. ----- ----- (ა)იშენებინო ----- ----- (ა)იშენებინო

III s. ----- ----- (ა)იშენებინოს ----- ----- (ა)იშენებინოს

I pl. ----- ----- (ა)ვიშენებინოთ ----- ----- (ა)ვიშენებინოთ

II pl. ----- ----- (ა)იშენებინოთ ----- ----- (ა)იშენებინოთ

III pl. ----- ----- (ა)იშენებინონ ----- ----- (ა)იშენებინონ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) (ა)მიშენებინებია – (it seems) I have made (him/her/it) build it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (ა)მიშენებინებიხარ (ა)მიშენებინებია ----- (ა)მიშენებინებიხართ (ა)მიშენებინებია

II s. (ა)გიშენებინებივარ ----- (ა)გიშენებინებია (ა)გიშენებინებივართ ----- (ა)გიშენებინებია

III s. (ა)ვუშენებინებივარ (ა)უშენებინებიხარ (ა)უშენებინებია (ა)ვუშენებინებივართ (ა)უშენებინებიხართ (ა)უშენებინებია

I pl. ----- (ა)გვიშენებინებიხარ (ა)გვიშენებინებია ----- (ა)გვიშენებინებიხართ (ა)გვიშენებინებია

II pl. (ა)გიშენებინებივართ ----- (ა)გიშენებინებიათ (ა)გიშენებინებივართ ----- (ა)გიშენებინებიათ

III pl. (ა)ვუშენებინებივარ (ა)უშენებინებიხარ (ა)უშენებინებიათ (ა)ვუშენებინებივართ (ა)უშენებინებიხართ (ა)უშენებინებიათ
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II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) (ა)მეშენებინებინა – (if) I had made (him/her/it) build it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (ა)მეშენებინებინე (ა)მეშენებინებინა ----- (ა)მეშენებინებინეთ (ა)მეშენებინებინა

II s. (ა)გეშენებინებინე ----- (ა)გეშენებინებინა (ა)გეშენებინებინეთ ----- (ა)გეშენებინებინა

III s. (ა)ვეშენებინებინე (ა)ეშენებინებინე (ა)ეშენებინებინა (ა)ვეშენებინებინეთ (ა)ეშენებინებინეთ (ა)ეშენებინებინა

I pl. ----- (ა)გვეშენებინებინე (ა)გვეშენებინებინა ----- (ა)გვეშენებინებინეთ (ა)გვეშენებინებინა

II pl. (ა)გეშენებინებინეთ ----- (ა)გეშენებინებინათ (ა)გეშენებინებინეთ ----- (ა)გეშენებინებინათ

III pl. (ა)ვეშენებინებინე (ა)ეშენებინებინე (ა)ეშენებინებინათ (ა)ვეშენებინებინეთ (ა)ეშენებინებინეთ (ა)ეშენებინებინათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) (ა)მეშენებინებინოს – (I wish) I could make (him/her/it) build it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (ა)მეშენებინებინო (ა)მეშენებინებინოს ----- (ა)მეშენებინებინოთ (ა)მეშენებინებინოს

II s. (ა)გეშენებინებინო ----- (ა)გეშენებინებინოს (ა)გეშენებინებინოთ ----- (ა)გეშენებინებინოს

III s. (ა)ვეშენებინებინო (ა)ეშენებინებინო (ა)ეშენებინებინოს (ა)ვეშენებინებინოთ (ა)ეშენებინებინოთ (ა)ეშენებინებინოს

I pl. ----- (ა)გვეშენებინებინო (ა)გვეშენებინებინოს ----- (ა)გვეშენებინებინოთ (ა)გვეშენებინებინოს

II pl. (ა)გეშენებინებინოთ ----- (ა)გეშენებინებინოთ (ა)გეშენებინებინოთ ----- (ა)გეშენებინებინოთ

III pl. (ა)ვეშენებინებინო (ა)ეშენებინებინო (ა)ეშენებინებინოთ (ა)ვეშენებინებინოთ (ა)ეშენებინებინოთ (ა)ეშენებინებინოთ

164



10.1.3. ხატავს – he/she paints (it)

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d.) ვხატავ – I am painting it / I paint it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გხატავ ვხატავ ----- გხატავთ ვხატავ

II s. მხატავ ----- ხატავ გვხატავ ----- ხატავ

III s. მხატავს გხატავს ხატავს გვხატავს გხატავთ ხატავს

I pl. ----- გხატავთ ვხატავთ ----- გხატავთ ვხატავთ

II pl. მხატავთ ----- ხატავთ გვხატავთ ----- ხატავთ

III pl. მხატავენ გხატავენ ხატავენ გვხატავენ გხატავენ ხატავენ

A-I. (S., O.d., O.ind.) ვახატავ – I am painting it on him/her/it / I paint it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გახატავ ვახატავ ----- გახატავთ ვახატავ

II s. მახატავ ----- ახატავ გვახატავ ----- ახატავ

III s. მახატავს გახატავს ახატავს გვახატავს გახატავთ ახატავს

I pl. ----- გახატავთ ვახატავთ ----- გახატავთ ვახატავთ

II pl. მახატავთ ----- ახატავთ გვახატავთ ----- ახატავთ

III pl. მახატავენ გახატავენ ახატავენ გვახატავენ გახატავენ ახატავენ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუხატავ – I am painting it for him/her/it / I paint if for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიხატავ ვუხატავ ----- გიხატავთ ვუხატავ

II s. მიხატავ ----- უხატავ გვიხატავ ----- უხატავ

III s. მიხატავს გიხატავს უხატავს გვიხატავს გიხატავთ უხატავს

I pl. ----- გიხატავთ ვუხატავთ ----- გიხატავთ ვუხატავთ

II pl. მიხატავთ ----- უხატავთ გვიხატავთ ----- უხატავთ

III pl. მიხატავენ გიხატავენ უხატავენ გვიხატავენ გიხატავენ უხატავენ

C. (S., O.d.) ვიხატავ – I am painting it for myself / I paint it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიხატავ ----- ----- ვიხატავ

II s. ----- ----- იხატავ ----- ----- იხატავ

III s. ----- ----- იხატავს ----- ----- იხატავს

I pl. ----- ----- ვიხატავთ ----- ----- ვიხატავთ

II pl. ----- ----- იხატავთ ----- ----- იხატავთ

III pl. ----- ----- იხატავენ ----- ----- იხატავენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d.) ვხატავდი – I was painting it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გხატავდი ვხატავდი ----- გხატავდით ვხატავდი

II s. მხატავდი ----- ხატავდი გვხატავდი ----- ხატავდი

III s. მხატავდა გხატავდა ხატავდა გვხატავდა გხატავდათ ხატავდა

I pl. ----- გხატავდით ვხატავდით ----- გხატავდით ვხატავდით

II pl. მხატავდით ----- ხატავდით გვხატავდით ----- ხატავდით

III pl. მხატავდნენ გხატავდნენ ხატავდნენ გვხატავდნენ გხატავდნენ ხატავდნენ
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A-I. (S., O.d., O.ind.) ვახატავდი – I was painting it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გახატავდი ვახატავდი ----- გახატავდით ვახატავდი

II s. მახატავდი ----- ახატავდი გვახატავდი ----- ახატავდი

III s. მახატავდა გახატავდა ახატავდა გვახატავდა გახატავდათ ახატავდა

I pl. ----- გახატავდით ვახატავდით ----- გახატავდით ვახატავდით

II pl. მახატავდით ----- ახატავდით გვახატავდით ----- ახატავდით

III pl. მახატავდნენ გახატავდნენ ახატავდნენ გვახატავდნენ გახატავდნენ ახატავდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუხატავდი – I was painting it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიხატავდი ვუხატავდი ----- გიხატავდით ვუხატავდი

II s. მიხატავდი ----- უხატავდი გვიხატავდი ----- უხატავდი

III s. მიხატავდა გიხატავდა უხატავდა გვიხატავდა გიხატავდათ უხატავდა

I pl. ----- გიხატავდით ვუხატავდით ----- გიხატავდით ვუხატავდით

II pl. მიხატავდით ----- უხატავდით გვიხატავდით ----- უხატავდით

III pl. მიხატავდნენ გიხატავდნენ უხატავდნენ გვიხატავდნენ გიხატავდნენ უხატავდნენ

C. (S., O.d.) ვიხატავდი – I was painting it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიხატავდი ----- ----- ვიხატავდი

II s. ----- ----- იხატავდი ----- ----- იხატავდი

III s. ----- ----- იხატავდა ----- ----- იხატავდა

I pl. ----- ----- ვიხატავდით ----- ----- ვიხატავდით

II pl. ----- ----- იხატავდით ----- ----- იხატავდით

III pl. ----- ----- იხატავდნენ ----- ----- იხატავდნენ
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აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d.) ვხატავდე – (if) I were painting it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გხატავდე ვხატავდე ----- გხატავდეთ ვხატავდე

II s. მხატავდე ----- ხატავდე გვხატავდე ----- ხატავდე

III s. მხატავდეს გხატავდეს ხატავდეს გვხატავდეს გხატავდეთ ხატავდეს

I pl. ----- გხატავდეთ ვხატავდეთ ----- გხატავდეთ ვხატავდეთ

II pl. მხატავდეთ ----- ხატავდეთ გვხატავდეთ ----- ხატავდეთ

III pl. მხატავდნენ გხატავდნენ ხატავდნენ გვხატავდნენ გხატავდნენ ხატავდნენ

A-I. (S., O.d., O.ind.) ვახატავდე – (if) I were painting it on him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გახატავდე ვახატავდე ----- გახატავდეთ ვახატავდე

II s. მახატავდე ----- ახატავდე გვახატავდე ----- ახატავდე

III s. მახატავდეს გახატავდეს ახატავდეს გვახატავდეს გახატავდეთ ახატავდეს

I pl. ----- გახატავდეთ ვახატავდეთ ----- გახატავდეთ ვახატავდეთ

II pl. მახატავდეთ ----- ახატავდეთ გვახატავდეთ ----- ახატავდეთ

III pl. მახატავდნენ გახატავდნენ ახატავდნენ გვახატავდნენ გახატავდნენ ახატავდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუხატავდე – (if) I were painting it for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიხატავდე ვუხატავდე ----- გიხატავდეთ ვუხატავდე

II s. მიხატავდე ----- უხატავდე გვიხატავდე ----- უხატავდე

III s. მიხატავდეს გიხატავდეს უხატავდეს გვიხატავდეს გიხატავდეთ უხატავდეს

I pl. ----- გიხატავდეთ ვუხატავდეთ ----- გიხატავდეთ ვუხატავდეთ

II pl. მიხატავდეთ ----- უხატავდეთ გვიხატავდეთ ----- უხატავდეთ

III pl. მიხატავდნენ გიხატავდნენ უხატავდნენ გვიხატავდნენ გიხატავდნენ უხატავდნენ
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C. (S., O.d.) ვიხატავდე – (if) I were painting it for myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიხატავდე ----- ----- ვიხატავდე

II s. ----- ----- იხატავდე ----- ----- იხატავდე

III s. ----- ----- იხატავდეს ----- ----- იხატავდეს

I pl. ----- ----- ვიხატავდეთ ----- ----- ვიხატავდეთ

II pl. ----- ----- იხატავდეთ ----- ----- იხატავდეთ

III pl. ----- ----- იხატავდნენ ----- ----- იხატავდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d.) დავხატავ – I will paint it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგხატავ დავხატავ ----- დაგხატავთ დავხატავ

II s. დამხატავ ----- დახატავ დაგვხატავ ----- დახატავ

III s. დამხატავს დაგხატავს დახატავს დაგვხატავს დაგხატავთ დახატავს

I pl. ----- დაგხატავთ დავხატავთ ----- დაგხატავთ დავხატავთ

II pl. დამხატავთ ----- დახატავთ დაგვხატავთ ----- დახატავთ

III pl. დამხატავენ დაგხატავენ დახატავენ დაგვხატავენ დაგხატავენ დახატავენ

A-I. (S., O.d., O.ind.) დავახატავ – I will paint it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგახატავ დავახატავ ----- დაგახატავთ დავახატავ

II s. დამახატავ ----- დაახატავ დაგვახატავ ----- დაახატავ

III s. დამახატავს დაგახატავს დაახატავს დაგვახატავს დაგახატავთ დაახატავს

I pl. ----- დაგახატავთ დავახატავთ ----- დაგახატავთ დავახატავთ

II pl. დამახატავთ ----- დაახატავთ დაგვახატავთ ----- დაახატავთ

III pl. დამახატავენ დაგახატავენ დაახატავენ დაგვახატავენ დაგახატავენ დაახატავენ

169



B. (S., O.d., O.ind.) დავუხატავ – I will paint it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიხატავ დავუხატავ ----- დაგიხატავთ დავუხატავ

II s. დამიხატავ ----- დაუხატავ დაგვიხატავ ----- დაუხატავ

III s. დამიხატავს დაგიხატავს დაუხატავს დაგვიხატავს დაგიხატავთ დაუხატავს

I pl. ----- დაგიხატავთ დავუხატავთ ----- დაგიხატავთ დავუხატავთ

II pl. დამიხატავთ ----- დაუხატავთ დაგვიხატავთ ----- დაუხატავთ

III pl. დამიხატავენ დაგიხატავენ დაუხატავენ დაგვიხატავენ დაგიხატავენ დაუხატავენ

C. (S., O.d.) დავიხატავ – I will paint it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიხატავ ----- ----- დავიხატავ

II s. ----- ----- დაიხატავ ----- ----- დაიხატავ

III s. ----- ----- დაიხატავს ----- ----- დაიხატავს

I pl. ----- ----- დავიხატავთ ----- ----- დავიხატავთ

II pl. ----- ----- დაიხატავთ ----- ----- დაიხატავთ

III pl. ----- ----- დაიხატავენ ----- ----- დაიხატავენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d.) დავხატავდი – I would paint it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგხატავდი დავხატავდი ----- დაგხატავდით დავხატავდი

II s. დამხატავდი ----- დახატავდი დაგვხატავდი ----- დახატავდი

III s. დამხატავდა დაგხატავდა დახატავდა დაგვხატავდა დაგხატავდათ დახატავდა

I pl. ----- დაგხატავდით დავხატავდით ----- დაგხატავდით დავხატავდით

II pl. დამხატავდით ----- დახატავდით დაგვხატავდით ----- დახატავდით

III pl. დამხატავდნენ დაგხატავდნენ დახატავდნენ დაგვხატავდნენ დაგხატავდნენ დახატავდნენ
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A-I. (S., O.d., O.ind.) დავახატავდი – I would paint it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგახატავდი დავახატავდი ----- დაგახატავდით დავახატავდი

II s. დამახატავდი ----- დაახატავდი დაგვახატავდი ----- დაახატავდი

III s. დამახატავდა დაგახატავდა დაახატავდა დაგვახატავდა დაგახატავდათ დაახატავდა

I pl. ----- დაგახატავდით დავახატავდით ----- დაგახატავდით დავახატავდით

II pl. დამახატავდით ----- დაახატავდით დაგვახატავდით ----- დაახატავდით

III pl. დამახატავდნენ დაგახატავდნენ დაახატავდნენ დაგვახატავდნენ დაგახატავდნენ დაახატავდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) დავუხატავდი – I would paint it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიხატავდი დავუხატავდი ----- დაგიხატავდით დავუხატავდი

II s. დამიხატავდი ----- დაუხატავდი დაგვიხატავდი ----- დაუხატავდი

III s. დამიხატავდა დაგიხატავდა დაუხატავდა დაგვიხატავდა დაგიხატავდათ დაუხატავდა

I pl. ----- დაგიხატავდით დავუხატავდით ----- დაგიხატავდით დავუხატავდით

II pl. დამიხატავდით ----- დაუხატავდით დაგვიხატავდით ----- დაუხატავდით

III pl. დამიხატავდნენ დაგიხატავდნენ დაუხატავდნენ დაგვიხატავდნენ დაგიხატავდნენ დაუხატავდნენ

C. (S., O.d.) დავიხატავდი – I would paint it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიხატავდი ----- ----- დავიხატავდი

II s. ----- ----- დაიხატავდი ----- ----- დაიხატავდი

III s. ----- ----- დაიხატავდა ----- ----- დაიხატავდა

I pl. ----- ----- დავიხატავდით ----- ----- დავიხატავდით

II pl. ----- ----- დაიხატავდით ----- ----- დაიხატავდით

III pl. ----- ----- დაიხატავდნენ ----- ----- დაიხატავდნენ
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მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d.) დავხატავდე – (if) I were to paint it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგხატავდე დავხატავდე ----- დაგხატავდეთ დავხატავდე

II s. დამხატავდე ----- დახატავდე დაგვხატავდე ----- დახატავდე

III s. დამხატავდეს დაგხატავდეს დახატავდეს დაგვხატავდეს დაგხატავდეთ დახატავდეს

I pl. ----- დაგხატავდეთ დავხატავდეთ ----- დაგხატავდეთ დავხატავდეთ

II pl. დამხატავდეთ ----- დახატავდეთ დაგვხატავდეთ ----- დახატავდეთ

III pl. დამხატავდნენ დაგხატავდნენ დახატავდნენ დაგვხატავდნენ დაგხატავდნენ დახატავდნენ

A-I. (S., O.d., O.ind.) დავახატავდე – (if) I were to paint it on him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგახატავდე დავახატავდე ----- დაგახატავდეთ დავახატავდე

II s. დამახატავდე ----- დაახატავდე დაგვახატავდე ----- დაახატავდე

III s. დამახატავდეს დაგახატავდეს დაახატავდეს დაგვახატავდეს დაგახატავდეთ დაახატავდეს

I pl. ----- დაგახატავდეთ დავახატავდეთ ----- დაგახატავდეთ დავახატავდეთ

II pl. დამახატავდეთ ----- დაახატავდეთ დაგვახატავდეთ ----- დაახატავდეთ

III pl. დამახატავდნენ დაგახატავდნენ დაახატავდნენ დაგვახატავდნენ დაგახატავდნენ დაახატავდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) დავუხატავდე – (if) I were to paint it for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიხატავდე დავუხატავდე ----- დაგიხატავდეთ დავუხატავდე

II s. დამიხატავდე ----- დაუხატავდე დაგვიხატავდე ----- დაუხატავდე

III s. დამიხატავდეს დაგიხატავდეს დაუხატავდეს დაგვიხატავდეს დაგიხატავდეთ დაუხატავდეს

I pl. ----- დაგიხატავდეთ დავუხატავდეთ ----- დაგიხატავდეთ დავუხატავდეთ

II pl. დამიხატავდეთ ----- დაუხატავდეთ დაგვიხატავდეთ ----- დაუხატავდეთ

III pl. დამიხატავდნენ დაგიხატავდნენ დაუხატავდნენ დაგვიხატავდნენ დაგიხატავდნენ დაუხატავდნენ
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C. (S., O.d.) დავიხატავდე – (if) I were to paint it for myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიხატავდე ----- ----- დავიხატავდე

II s. ----- ----- დაიხატავდე ----- ----- დაიხატავდე

III s. ----- ----- დაიხატავდეს ----- ----- დაიხატავდე

I pl. ----- ----- დავიხატავდეთ ----- ----- დავიხატავდეთ

II pl. ----- ----- დაიხატავდეთ ----- ----- დაიხატავდეთ

III pl. ----- ----- დაიხატავდნენ ----- ----- დაიხატავდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d.) (და)ვხატე – I painted it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გხატე (და)ვხატე ----- (და)გხატეთ (და)ვხატე

II s. (და)მხატე ----- (და)ხატე (და)გვხატე ----- (და)ხატე

III s. (და)მხატა (და)გხატა (და)ხატა (და)გვხატა (და)გხატათ (და)ხატა

I pl. ----- (და)გხატეთ (და)ვხატეთ ----- (და)გხატეთ (და)ვხატეთ

II pl. (და)მხატეთ ----- (და)ხატეთ (და)გვხატეთ ----- (და)ხატეთ

III pl. (და)მხატეს (და)გხატეს (და)ხატეს (და)გვხატეს (და)გხატეს (და)ხატეს

A-I. (S., O.d., O.ind.) (და)ვახატე – I painted it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გახატე (და)ვახატე ----- (და)გახატეთ (და)ვახატე

II s. (და)მახატე ----- (და)ახატე (და)გვახატე ----- (და)ახატე

III s. (და)მახატა (და)გახატა (და)ახატა (და)გვახატა (და)გახატათ (და)ახატა

I pl. ----- (და)გახატეთ (და)ვახატეთ ----- (და)გახატეთ (და)ვახატეთ

II pl. (და)მახატეთ ----- (და)ახატეთ (და)გვახატეთ ----- (და)ახატეთ

III pl. (და)მახატეს (და)გახატეს (და)ახატეს (და)გვახატეს (და)გახატეს (და)ახატეს
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B. (S., O.d., O.ind.) (და)ვუხატე – I painted it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გიხატე (და)ვუხატე ----- (და)გიხატეთ (და)ვუხატე

II s. (და)მიხატე ----- (და)უხატე (და)გვიხატე ----- (და)უხატე

III s. (და)მიხატა (და)გიხატა (და)უხატა (და)გვიხატა (და)გიხატათ (და)უხატა

I pl. ----- (და)გიხატეთ (და)ვუხატეთ ----- (და)გიხატეთ (და)ვუხატეთ

II pl. (და)მიხატეთ ----- (და)უხატეთ (და)გვიხატეთ ----- (და)უხატეთ

III pl. (და)მიხატეს (და)გიხატეს (და)უხატეს (და)გვიხატეს (და)გიხატეს (და)უხატეს

C. (S., O.d.) (და)ვიხატე – I painted it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (და)ვიხატე ----- ----- (და)ვიხატე

II s. ----- ----- (და)იხატე ----- ----- (და)იხატე

III s. ----- ----- (და)იხატა ----- ----- (და)იხატა

I pl. ----- ----- (და)ვიხატეთ ----- ----- (და)ვიხატეთ

II pl. ----- ----- (და)იხატეთ ----- ----- (და)იხატეთ

III pl. ----- ----- (და)იხატეს ----- ----- (და)იხატეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d.) (და)ვხატო – I (should) paint it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გხატო (და)ვხატო ----- (და)გხატოთ (და)ვხატო

II s. (და)მხატო ----- (და)ხატო (და)გვხატო ----- (და)ხატო

III s. (და)მხატოს (და)გხატოს (და)ხატოს (და)გვხატოს (და)გხატოთ (და)ხატოს

I pl. ----- (და)გხატოთ (და)ვხატოთ ----- (და)გხატოთ (და)ვხატოთ

II pl. (და)მხატოთ ----- (და)ხატოთ (და)გვხატოთ ----- (და)ხატოთ

III pl. (და)მხატონ (და)გხატონ (და)ხატონ (და)გვხატონ (და)გხატონ (და)ხატონ
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A-I. (S., O.d., O.ind.) (და)ვახატო – I (should) paint it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გახატო (და)ვახატო ----- (და)გახატოთ (და)ვახატო

II s. (და)მახატო ----- (და)ახატო (და)გვახატო ----- (და)ახატო

III s. (და)მახატოს (და)გახატოს (და)ახატოს (და)გვახატოს (და)გახატოთ (და)ახატოს

I pl. ----- (და)გახატოთ (და)ვახატოთ ----- (და)გახატოთ (და)ვახატოთ

II pl. (და)მახატოთ ----- (და)ახატოთ (და)გვახატოთ ----- (და)ახატოთ

III pl. (და)მახატონ (და)გახატონ (და)ახატონ (და)გვახატონ (და)გახატონ (და)ახატონ

B. (S., O.d., O.ind.) (და)ვუხატო – I (should) paint it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გიხატო (და)ვუხატო ----- (და)გიხატოთ (და)ვუხატო

II s. (და)მიხატო ----- (და)უხატო (და)გვიხატო ----- (და)უხატო

III s. (და)მიხატოს (და)გიხატოს (და)უხატოს (და)გვიხატოს (და)გიხატოთ (და)უხატოს

I pl. ----- (და)გიხატოთ (და)ვუხატოთ ----- (და)გიხატოთ (და)ვუხატოთ

II pl. (და)მიხატოთ ----- (და)უხატოთ (და)გვიხატოთ ----- (და)უხატოთ

III pl. (და)მიხატონ (და)გიხატონ (და)უხატონ (და)გვიხატონ (და)გიხატონ (და)უხატონ

C. (S., O.d.) (და)ვიხატო – I (should) paint it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (და)ვიხატო ----- ----- (და)ვიხატო

II s. ----- ----- (და)იხატო ----- ----- (და)იხატო

III s. ----- ----- (და)იხატოს ----- ----- (და)იხატოს

I pl. ----- ----- (და)ვიხატოთ ----- ----- (და)ვიხატოთ

II pl. ----- ----- (და)იხატოთ ----- ----- (და)იხატოთ

III pl. ----- ----- (და)იხატონ ----- ----- (და)იხატონ
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) (და)მიხატავს – (it seems) I have painted it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)მიხატიხარ (და)მიხატავს ----- (და)მიხატიხართ (და)მიხატავს

II s. (და)გიხატივარ ----- (და)გიხატავს (და)გიხატივართ ----- (და)გიხატავს

III s. (და)ვუხატივარ (და)უხატიხარ (და)უხატავს (და)ვუხატივართ (და)უხატიხართ (და)უხატავს

I pl. ----- (და)გვიხატიხარ (და)გვიხატავს ----- (და)გვიხატიხართ (და)გვიხატავს

II pl. (და)გიხატივართ ----- (და)გიხატავთ (და)გიხატივართ ----- (და)გიხატავთ

III pl. (და)ვუხატივარ (და)უხატიხარ (და)უხატავთ (და)ვუხატივართ (და)უხატიხართ (და)უხატავთ

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) (და)მეხატა – (if) I had painted it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)მეხატე (და)მეხატა ----- (და)მეხატეთ (და)მეხატა

II s. (და)გეხატე ----- (და)გეხატა (და)გეხატეთ ----- (და)გეხატა

III s. (და)ვეხატე (და)ეხატე (და)ეხატა (და)ვეხატეთ (და)ეხატეთ (და)ეხატა

I pl. ----- (და)გვეხატე (და)გვეხატა ----- (და)გვეხატეთ (და)გვეხატა

II pl. (და)გეხატეთ ----- (და)გეხატათ (და)გეხატეთ ----- (და)გეხატათ

III pl. (და)ვეხატე (და)ეხატე (და)ეხატათ (და)ვეხატეთ (და)ეხატეთ (და)ეხატათ
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III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) (და)მეხატოს – (I wish) I could paint it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)მეხატო (და)მეხატოს ----- (და)მეხატოთ (და)მეხატოს

II s. (და)გეხატო ----- (და)გეხატოს (და)გეხატოთ ----- (და)გეხატოს

III s. (და)ვეხატო (და)ეხატო (და)ეხატოს (და)ვეხატოთ (და)ეხატოთ (და)ეხატოს

I pl. ----- (და)გვეხატო (და)გვეხატოს ----- (და)გვეხატოთ (და)გვეხატოს

II pl. (და)გეხატოთ ----- (და)გეხატოთ (და)გეხატოთ ----- (და)გეხატოთ

III pl. (და)ვეხატო (და)ეხატო (და)ეხატოთ (და)ვეხატოთ (და)ეხატოთ (და)ეხატოთ

Causative Conjugation

I სერია (I Series)

აწმყო (Present) 

A. (S., O.d., O.ind.) ვახატვინებ – I am making him/her/it paint it / I make him/her/it paint it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გახატვინებ ვახატვინებ ----- გახატვინებთ ვახატვინებ

II s. მახატვინებ ----- ახატვინებ გვახატვინებ ----- ახატვინებ

III s. მახატვინებს გახატვინებს ახატვინებს გვახატვინებს გახატვინებთ ახატვინებს

I pl. ----- გახატვინებთ ვახატვინებთ ----- გახატვინებთ ვახატვინებთ

II pl. მახატვინებთ ----- ახატვინებთ გვახატვინებთ ----- ახატვინებთ

III pl. მახატვინებენ გახატვინებენ ახატვინებენ გვახატვინებენ გახატვინებენ ახატვინებენ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუხატვინებ – I am making him/her/it paint it (for him./her/it) / I make him/her/it paint it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიხატვინებ ვუხატვინებ ----- გიხატვინებთ ვუხატვინებ

II s. მიხატვინებ ----- უხატვინებ გვიხატვინებ ----- უხატვინებ

III s. მიხატვინებს გიხატვინებს უხატვინებს გვიხატვინებს გიხატვინებთ უხატვინებს

I pl. ----- გიხატვინებთ ვუხატვინებთ ----- გიხატვინებთ ვუხატვინებთ

II pl. მიხატვინებთ ----- უხატვინებთ გვიხატვინებთ ----- უხატვინებთ

III pl. მიხატვინებენ გიხატვინებენ უხატვინებენ გვიხატვინებენ გიხატვინებენ უხატვინებენ

C. (S., O.d.) ვიხატვინებ – I am making (him/her/it) paint it for me / I make (him/her/it) paint it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიხატვინებ ----- ----- ვიხატვინებ

II s. ----- ----- იხატვინებ ----- ----- იხატვინებ

III s. ----- ----- იხატვინებს ----- ----- იხატვინებს

I pl. ----- ----- ვიხატვინებთ ----- ----- ვიხატვინებთ

II pl. ----- ----- იხატვინებთ ----- ----- იხატვინებთ

III pl. ----- ----- იხატვინებენ ----- ----- იხატვინებენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d., O.ind.) ვახატვინებდი – I was making him/her/it paint it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გახატვინებდი ვახატვინებდი ----- გახატვინებდით ვახატვინებდი

II s. მახატვინებდი ----- ახატვინებდი გვახატვინებდი ----- ახატვინებდი

III s. მახატვინებდა გახატვინებდა ახატვინებდა გვახატვინებდა გახატვინებდათ ახატვინებდა

I pl. ----- გახატვინებდით ვახატვინებდით ----- გახატვინებდით ვახატვინებდით

II pl. მახატვინებდით ----- ახატვინებდით გვახატვინებდით ----- ახატვინებდით

III pl. მახატვინებდნენ გახატვინებდნენ ახატვინებდნენ გვახატვინებდნენ გახატვინებდნენ ახატვინებდნენ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუხატვინებდი – I was making him/her/it paint it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიხატვინებდი ვუხატვინებდი ----- გიხატვინებდით ვუხატვინებდი

II s. მიხატვინებდი ----- უხატვინებდი გვიხატვინებდი ----- უხატვინებდი

III s. მიხატვინებდა გიხატვინებდა უხატვინებდა გვიხატვინებდა გიხატვინებდათ უხატვინებდა

I pl. ----- გიხატვინებდით ვუხატვინებდით ----- გიხატვინებდით ვუხატვინებდით

II pl. მიხატვინებდით ----- უხატვინებდით გვიხატვინებდით ----- უხატვინებდით

III pl. მიხატვინებდნენ გიხატვინებდნენ უხატვინებდნენ გვიხატვინებდნენ გიხატვინებდნენ უხატვინებდნენ

C. (S., O.d.) ვიხატვინებდი – I was making (him/her/it) paint it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიხატვინებდი ----- ----- ვიხატვინებდი

II s. ----- ----- იხატვინებდი ----- ----- იხატვინებდი

III s. ----- ----- იხატვინებდა ----- ----- იხატვინებდა

I pl. ----- ----- ვიხატვინებდით ----- ----- ვიხატვინებდით

II pl. ----- ----- იხატვინებდით ----- ----- იხატვინებდით

III pl. ----- ----- იხატვინებდნენ ----- ----- იხატვინებდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) ვახატვინებდე – (if) I were making him/her/it paint it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გახატვინებდე ვახატვინებდე ----- გახატვინებდეთ ვახატვინებდე

II s. მახატვინებდე ----- ახატვინებდე გვახატვინებდე ----- ახატვინებდე

III s. მახატვინებდეს გახატვინებდეს ახატვინებდეს გვახატვინებდეს გახატვინებდეთ ახატვინებდეს

I pl. ----- გახატვინებდეთ ვახატვინებდეთ ----- გახატვინებდეთ ვახატვინებდეთ

II pl. მახატვინებდეთ ----- ახატვინებდეთ გვახატვინებდეთ ----- ახატვინებდეთ

III pl. მახატვინებდნენ გახატვინებდნენ ახატვინებდნენ გვახატვინებდნენ გახატვინებდნენ ახატვინებდნენ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუხატვინებდე – (if) I were making him/her/it paint it (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიხატვინებდე ვუხატვინებდე ----- გიხატვინებდეთ ვუხატვინებდე

II s. მიხატვინებდე ----- უხატვინებდე გვიხატვინებდე ----- უხატვინებდე

III s. მიხატვინებდეს გიხატვინებდეს უხატვინებდეს გვიხატვინებდეს გიხატვინებდეთ უხატვინებდეს

I pl. ----- გიხატვინებდეთ ვუხატვინებდეთ ----- გიხატვინებდეთ ვუხატვინებდეთ

II pl. მიხატვინებდეთ ----- უხატვინებდეთ გვიხატვინებდეთ ----- უხატვინებდეთ

III pl. მიხატვინებდნენ გიხატვინებდნენ უხატვინებდნენ გვიხატვინებდნენ გიხატვინებდნენ უხატვინებდნენ

C. (S., O.d.) ვიხატვინებდე – (if) I were making (him/her/it) paint it for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიხატვინებდე ----- ----- ვიხატვინებდე

II s. ----- ----- იხატვინებდე ----- ----- იხატვინებდე

III s. ----- ----- იხატვინებდეს ----- ----- იხატვინებდეს

I pl. ----- ----- ვიხატვინებდეთ ----- ----- ვიხატვინებდეთ

II pl. ----- ----- იხატვინებდეთ ----- ----- იხატვინებდეთ

III pl. ----- ----- იხატვინებდნენ ----- ----- იხატვინებდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d., O.ind.) დავახატვინებ – I will make him/her/it paint it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგახატვინებ დავახატვინებ ----- დაგახატვინებთ დავახატვინებ

II s. დამახატვინებ ----- დაახატვინებ დაგვახატვინებ ----- დაახატვინებ

III s. დამახატვინებს დაგახატვინებს დაახატვინებს დაგვახატვინებს დაგახატვინებთ დაახატვინებს

I pl. ----- დაგახატვინებთ დავახატვინებთ ----- დაგახატვინებთ დავახატვინებთ

II pl. დამახატვინებთ ----- დაახატვინებთ დაგვახატვინებთ ----- დაახატვინებთ

III pl. დამახატვინებენ დაგახატვინებენ დაახატვინებენ დაგვახატვინებენ დაგახატვინებენ დაახატვინებენ
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B. (S., O.d., O.ind.) დავუხატვინებ – I will make him/her/it paint it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიხატვინებ დავუხატვინებ ----- დაგიხატვინებთ დავუხატვინებ

II s. დამიხატვინებ ----- დაუხატვინებ დაგვიხატვინებ ----- დაუხატვინებ

III s. დამიხატვინებს დაგიხატვინებს დაუხატვინებს დაგვიხატვინებს დაგიხატვინებთ დაუხატვინებს

I pl. ----- დაგიხატვინებთ დავუხატვინებთ ----- დაგიხატვინებთ დავუხატვინებთ

II pl. დამიხატვინებთ ----- დაუხატვინებთ დაგვიხატვინებთ ----- დაუხატვინებთ

III pl. დამიხატვინებენ დაგიხატვინებენ დაუხატვინებენ დაგვიხატვინებენ დაგიხატვინებენ დაუხატვინებენ

C. (S., O.d.) დავიხატვინებ – I will make (him/her/it) paint it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიხატვინებ ----- ----- დავიხატვინებ

II s. ----- ----- დაიხატვინებ ----- ----- დაიხატვინებ

III s. ----- ----- დაიხატვინებს ----- ----- დაიხატვინებს

I pl. ----- ----- დავიხატვინებთ ----- ----- დავიხატვინებთ

II pl. ----- ----- დაიხატვინებთ ----- ----- დაიხატვინებთ

III pl. ----- ----- დაიხატვინებენ ----- ----- დაიხატვინებენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d., O.ind.) დავახატვინებდი – I would make him/her/it paint it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგახატვინებდი დავახატვინებდი ----- დაგახატვინებდით დავახატვინებდი

II s. დამახატვინებდი ----- დაახატვინებდი დაგვახატვინებდი ----- დაახატვინებდი

III s. დამახატვინებდა დაგახატვინებდა დაახატვინებდა დაგვახატვინებდა დაგახატვინებდათ დაახატვინებდა

I pl. ----- დაგახატვინებდით დავახატვინებდით ----- დაგახატვინებდით დავახატვინებდით

II pl. დამახატვინებდით ----- დაახატვინებდით დაგვახატვინებდით ----- დაახატვინებდით

III pl. დამახატვინებდნენ დაგახატვინებდნენ დაახატვინებდნენ დაგვახატვინებდნენ დაგახატვინებდნენ დაახატვინებდნენ
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B. (S., O.d., O.ind.) დავუხატვინებდი – I would make him/her/it paint it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიხატვინებდი დავუხატვინებდი ----- დაგიხატვინებდით დავუხატვინებდი

II s. დამიხატვინებდი ----- დაუხატვინებდი დაგვიხატვინებდი ----- დაუხატვინებდი

III s. დამიხატვინებდა დაგიხატვინებდა დაუხატვინებდა დაგვიხატვინებდა დაგიხატვინებდათ დაუხატვინებდა

I pl. ----- დაგიხატვინებდით დავუხატვინებდით ----- დაგიხატვინებდით დავუხატვინებდით

II pl. დამიხატვინებდით ----- დაუხატვინებდით დაგვიხატვინებდით ----- დაუხატვინებდით

III pl. დამიხატვინებდნენ დაგიხატვინებდნენ დაუხატვინებდნენ დაგვიხატვინებდნენ დაგიხატვინებდნენ დაუხატვინებდნენ

C. (S., O.d.) დავიხატვინებდი – I would make (him/her/it) paint it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიხატვინებდი ----- ----- დავიხატვინებდი

II s. ----- ----- დაიხატვინებდი ----- ----- დაიხატვინებდი

III s. ----- ----- დაიხატვინებდა ----- ----- დაიხატვინებდა

I pl. ----- ----- დავიხატვინებდით ----- ----- დავიხატვინებდით

II pl. ----- ----- დაიხატვინებდით ----- ----- დაიხატვინებდით

III pl. ----- ----- დაიხატვინებდნენ ----- ----- დაიხატვინებდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) დავახატვინებდე – (if) I were to make him/her/it paint it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგახატვინებდე დავახატვინებდე ----- დაგახატვინებდეთ დავახატვინებდე

II s. დამახატვინებდე ----- დაახატვინებდე დაგვახატვინებდე ----- დაახატვინებდე

III s. დამახატვინებდეს დაგახატვინებდეს დაახატვინებდეს დაგვახატვინებდეს დაგახატვინებდეთ დაახატვინებდეს

I pl. ----- დაგახატვინებდეთ დავახატვინებდეთ ----- დაგახატვინებდეთ დავახატვინებდეთ

II pl. დამახატვინებდეთ ----- დაახატვინებდეთ დაგვახატვინებდეთ ----- დაახატვინებდეთ

III pl. დამახატვინებდნენ დაგახატვინებდნენ დაახატვინებდნენ დაგვახატვინებდნენ დაგახატვინებდნენ დაახატვინებდნენ
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B. (S., O.d., O.ind.) დავუხატვინებდე – (if) I were to make him/her/it paint it (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიხატვინებდე დავუხატვინებდე ----- დაგიხატვინებდეთ დავუხატვინებდე

II s. დამიხატვინებდე ----- დაუხატვინებდე დაგვიხატვინებდე ----- დაუხატვინებდე

III s. დამიხატვინებდეს დაგიხატვინებდეს დაუხატვინებდეს დაგვიხატვინებდეს დაგიხატვინებდეთ დაუხატვინებდეს

I pl. ----- დაგიხატვინებდეთ დავუხატვინებდეთ ----- დაგიხატვინებდეთ დავუხატვინებდეთ

II pl. დამიხატვინებდეთ ----- დაუხატვინებდეთ დაგვიხატვინებდეთ ----- დაუხატვინებდეთ

III pl. დამიხატვინებდნენ დაგიხატვინებდნენ დაუხატვინებდნენ დაგვიხატვინებდნენ დაგიხატვინებდნენ დაუხატვინებდნენ

C. (S., O.d.) დავიხატვინებდე – (if) I were to make (him/her/it) paint it for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიხატვინებდე ----- ----- დავიხატვინებდე

II s. ----- ----- დაიხატვინებდე ----- ----- დაიხატვინებდე

III s. ----- ----- დაიხატვინებდეს ----- ----- დაიხატვინებდეს

I pl. ----- ----- დავიხატვინებდეთ ----- ----- დავიხატვინებდეთ

II pl. ----- ----- დაიხატვინებდეთ ----- ----- დაიხატვინებდეთ

III pl. ----- ----- დაიხატვინებდნენ ----- ----- დაიხატვინებდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d., O.ind.) (და)ვახატვინე – I made him/her/it paint it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გახატვინე (და)ვახატვინე ----- (და)გახატვინეთ (და)ვახატვინე

II s. (და)მახატვინე ----- (და)ახატვინე (და)გვახატვინე ----- (და)ახატვინე

III s. (და)მახატვინა (და)გახატვინა (და)ახატვინა (და)გვახატვინა (და)გახატვინეთ (და)ახატვინა

I pl. ----- (და)გახატვინეთ (და)ვახატვინეთ ----- (და)გახატვინეთ (და)ვახატვინეთ

II pl. (და)მახატვინეთ ----- (და)ახატვინეთ (და)გვახატვინეთ ----- (და)ახატვინეთ

III pl. (და)მახატვინეს (და)გახატვინეს (და)ახატვინეს (და)გვახატვინეს (და)გახატვინეს (და)ახატვინეს
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B. (S., O.d., O.ind.) (და)ვუხატვინე – I made him/her/it paint it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გიხატვინე (და)ვუხატვინე ----- (და)გიხატვინეთ (და)ვუხატვინე

II s. (და)მიხატვინე ----- (და)უხატვინე (და)გვიხატვინე ----- (და)უხატვინე

III s. (და)მიხატვინა (და)გიხატვინა (და)უხატვინა (და)გვიხატვინა (და)გიხატვინეთ (და)უხატვინა

I pl. ----- (და)გიხატვინეთ (და)ვუხატვინეთ ----- (და)გიხატვინეთ (და)ვუხატვინეთ

II pl. (და)მიხატვინეთ ----- (და)უხატვინეთ (და)გვიხატვინეთ ----- (და)უხატვინეთ

III pl. (და)მიხატვინეს (და)გიხატვინეს (და)უხატვინეს (და)გვიხატვინეს (და)გიხატვინეს (და)უხატვინეს

C. (S., O.d.) (და)ვიხატვინე – I made (him/her/it) paint it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (და)ვიხატვინე ----- ----- (და)ვიხატვინე

II s. ----- ----- (და)იხატვინე ----- ----- (და)იხატვინე

III s. ----- ----- (და)იხატვინა ----- ----- (და)იხატვინა

I pl. ----- ----- (და)ვიხატვინეთ ----- ----- (და)ვიხატვინეთ

II pl. ----- ----- (და)იხატვინეთ ----- ----- (და)იხატვინეთ

III pl. ----- ----- (და)იხატვინენ ----- ----- (და)იხატვინენ

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d., O.ind.) (და)ვახატვინო – I (should) make him/her/it paint it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გახატვინო (და)ვახატვინო ----- (და)გახატვინოთ (და)ვახატვინო

II s. (და)მახატვინო ----- (და)ახატვინო (და)გვახატვინო ----- (და)ახატვინო

III s. (და)მახატვინოს (და)გახატვინოს (და)ახატვინოს (და)გვახატვინოს (და)გახატვინოთ (და)ახატვინოს

I pl. ----- (და)გახატვინოთ (და)ვახატვინოთ ----- (და)გახატვინოთ (და)ვახატვინოთ

II pl. (და)მახატვინოთ ----- (და)ახატვინოთ (და)გვახატვინოთ ----- (და)ახატვინოთ

III pl. (და)მახატვინონ (და)გახატვინონ (და)ახატვინონ (და)გვახატვინონ (და)გახატვინონ (და)ახატვინონ
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B. (S., O.d., O.ind.) (და)ვუხატვინო – I (should) make him/her/it paint it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გიხატვინო (და)ვუხატვინო ----- (და)გიხატვინოთ (და)ვუხატვინო

II s. (და)მიხატვინო ----- (და)უხატვინო (და)გვიხატვინო ----- (და)უხატვინო

III s. (და)მიხატვინოს (და)გიხატვინოს (და)უხატვინოს (და)გვიხატვინოს (და)გიხატვინოთ (და)უხატვინოს

I pl. ----- (და)გიხატვინოთ (და)ვუხატვინოთ ----- (და)გიხატვინოთ (და)ვუხატვინოთ

II pl. (და)მიხატვინოთ ----- (და)უხატვინოთ (და)გვიხატვინოთ ----- (და)უხატვინოთ

III pl. (და)მიხატვინონ (და)გიხატვინონ (და)უხატვინონ (და)გვიხატვინონ (და)გიხატვინონ (და)უხატვინონ

C. (S., O.d.) (და)ვიხატვინო – I (should) make (him/her/it) paint it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (და)ვიხატვინო ----- ----- (და)ვიხატვინო

II s. ----- ----- (და)იხატვინო ----- ----- (და)იხატვინო

III s. ----- ----- (და)იხატვინოს ----- ----- (და)იხატვინოს

I pl. ----- ----- (და)ვიხატვინოთ ----- ----- (და)ვიხატვინოთ

II pl. ----- ----- (და)იხატვინოთ ----- ----- (და)იხატვინოთ

III pl. ----- ----- (და)იხატვინონ ----- ----- (და)იხატვინონ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.)  (და)მიხატვინებია – (it seems) I have made (him/her/it) paint it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)მიხატვინებიხარ (და)მიხატვინებია ----- (და)მიხატვინებიხართ (და)მიხატვინებია

II s. (და)გიხატვინებივარ ----- (და)გიხატვინებია (და)გიხატვინებივართ ----- (და)გიხატვინებია

III s. (და)ვუხატვინებივარ (და)უხატვინებიხარ (და)უხატვინებია (და)ვუხატვინებივართ (და)უხატვინებიხართ (და)უხატვინებია

I pl. ----- (და)გვიხატვინებიხარ (და)გვიხატვინებია ----- (და)გვიხატვინებიხართ (და)გვიხატვინებია

II pl. (და)გიხატვინებივართ ----- (და)გიხატვინებიათ (და)გიხატვინებივართ ----- (და)გიხატვინებიათ

III pl. (და)ვუხატვინებივარ (და)უხატვინებიხარ (და)უხატვინებია (და)ვუხატვინებივართ (და)უხატვინებიხართ (და)უხატვინებია
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II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) (და)მეხატვინებინა – (if) I had made (him/her/it) paint it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)მეხატვინებინე (და)მეხატვინებინა ----- (და)მეხატვინებინეთ (და)მეხატვინებინა

II s. (და)გეხატვინებინე ----- (და)გეხატვინებინა (და)გეხატვინებინეთ ----- (და)გეხატვინებინა

III s. (და)ვეხატვინებინე (და)ეხატვინებინე (და)ეხატვინებინა (და)ვეხატვინებინეთ (და)ეხატვინებინეთ (და)ეხატვინებინა

I pl. ----- (და)გვეხატვინებინე (და)გვეხატვინებინა ----- (და)გვეხატვინებინეთ (და)გვეხატვინებინა

II pl. (და)გეხატვინებინეთ ----- (და)გეხატვინებინათ (და)გეხატვინებინეთ ----- (და)გეხატვინებინათ

III pl. (და)ვეხატვინებინე (და)ეხატვინებინე (და)ეხატვინებინათ (და)ვეხატვინებინეთ (და)ეხატვინებინეთ (და)ეხატვინებინათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) (და)მეხატვინებინოს – (I wish) I could make (him/her/it) paint it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)მეხატვინებინო (და)მეხატვინებინოს ----- (და)მეხატვინებინოთ (და)მეხატვინებინოს

II s. (და)გეხატვინებინო ----- (და)გეხატვინებინოს (და)გეხატვინებინოთ ----- (და)გეხატვინებინოს

III s. (და)ვეხატვინებინო (და)ეხატვინებინო (და)ეხატვინებინოს (და)ვეხატვინებინოთ (და)ეხატვინებინოთ (და)ეხატვინებინოს

I pl. ----- (და)გვეხატვინებინო (და)გვეხატვინებინოს ----- (და)გვეხატვინებინოთ (და)გვეხატვინებინოს

II pl. (და)გეხატვინებინოთ ----- (და)გეხატვინებინოთ (და)გეხატვინებინოთ ----- (და)გეხატვინებინოთ

III pl. (და)ვეხატვინებინო (და)ეხატვინებინო (და)ეხატვინებინოთ (და)ვეხატვინებინოთ (და)ეხატვინებინოთ (და)ეხატვინებინოთ
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10.1.4. დრეკს – he/she bends (it)

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d.) ვდრეკ – I am bending it / I bend it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გდრეკ ვდრეკ ----- გდრეკთ ვდრეკ

II s. მდრეკ ----- დრეკ გვდრეკ ----- დრეკ

III s. მდრეკს გდრეკს დრეკს გვდრეკს გდრეკთ დრეკს

I pl. ----- გდრეკთ ვდრეკთ ----- გდრეკთ ვდრეკთ

II pl. მდრეკთ ----- დრეკთ გვდრეკთ ----- დრეკთ

III pl. მდრეკენ გდრეკენ დრეკენ გვდრეკენ გდრეკენ დრეკენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუდრეკ – I am bending it for him/her/it / I bend it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიდრეკ ვუდრეკ ----- გიდრეკთ ვუდრეკ

II s. მიდრეკ ----- უდრეკ გვიდრეკ ----- უდრეკ

III s. მიდრეკს გიდრეკს უდრეკს გვიდრეკს გიდრეკთ უდრეკს

I pl. ----- გიდრეკთ ვუდრეკთ ----- გიდრეკთ ვუდრეკთ

II pl. მიდრეკთ ----- უდრეკთ გვიდრეკთ ----- უდრეკთ

III pl. მიდრეკენ გიდრეკენ უდრეკენ გვიდრეკენ გიდრეკენ უდრეკენ
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C. (S., O.d.) ვიდრეკ – I am bending it for myself / I bend it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიდრეკ ----- ----- ვიდრეკ

II s. ----- ----- იდრეკ ----- ----- იდრეკ

III s. ----- ----- იდრეკს ----- ----- იდრეკს

I pl. ----- ----- ვიდრეკთ ----- ----- ვიდრეკთ

II pl. ----- ----- იდრეკთ ----- ----- იდრეკთ

III pl. ----- ----- იდრეკენ ----- ----- იდრეკენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d.) ვდრეკდი – I was bending it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გდრეკდი ვდრეკდი ----- გდრეკდით ვდრეკდი

II s. მდრეკდი ----- დრეკდი გვდრეკდი ----- დრეკდი

III s. მდრეკდა გდრეკდა დრეკდა გვდრეკდა გდრეკდათ დრეკდა

I pl. ----- გდრეკდით ვდრეკდით ----- გდრეკდით ვდრეკდით

II pl. მდრეკდით ----- დრეკდით გვდრეკდით ----- დრეკდით

III pl. მდრეკდნენ გდრეკდნენ დრეკდნენ გვდრეკდნენ გდრეკდნენ დრეკდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუდრეკდი – I was bending it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიდრეკდი ვუდრეკდი ----- გიდრეკდით ვუდრეკდი

II s. მიდრეკდი ----- უდრეკდი გვიდრეკდი ----- უდრეკდი

III s. მიდრეკდა გიდრეკდა უდრეკდა გვიდრეკდა გიდრეკდათ უდრეკდა

I pl. ----- გიდრეკდით ვუდრეკდით ----- გიდრეკდით ვუდრეკდით

II pl. მიდრეკდით ----- უდრეკდით გვიდრეკდით ----- უდრეკდით

III pl. მიდრეკდნენ გიდრეკდნენ უდრეკდნენ გვიდრეკდნენ გიდრეკდნენ უდრეკდნენ
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C. (S., O.d.) ვიდრეკდი – I was bending it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიდრეკდი ----- ----- ვიდრეკდი

II s. ----- ----- იდრეკდი ----- ----- იდრეკდი

III s. ----- ----- იდრეკდა ----- ----- იდრეკდა

I pl. ----- ----- ვიდრეკდით ----- ----- ვიდრეკდით

II pl. ----- ----- იდრეკდით ----- ----- იდრეკდით

III pl. ----- ----- იდრეკდნენ ----- ----- იდრეკდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d.) ვდრეკდე – (if) I were bending it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გდრეკდე ვდრეკდე ----- გდრეკდეთ ვდრეკდე

II s. მდრეკდე ----- დრეკდე გვდრეკდე ----- დრეკდე

III s. მდრეკდეს გდრეკდეს დრეკდეს გვდრეკდეს გდრეკდეთ დრეკდეს

I pl. ----- გდრეკდეთ ვდრეკდეთ ----- გდრეკდეთ ვდრეკდეთ

II pl. მდრეკდეთ ----- დრეკდეთ გვდრეკდეთ ----- დრეკდეთ

III pl. მდრეკდნენ გდრეკდნენ დრეკდნენ გვდრეკდნენ გდრეკდნენ დრეკდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუდრეკდე – (if) I were bending it for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიდრეკდე ვუდრეკდე ----- გიდრეკდეთ ვუდრეკდე

II s. მიდრეკდე ----- უდრეკდე გვიდრეკდე ----- უდრეკდე

III s. მიდრეკდეს გიდრეკდეს უდრეკდეს გვიდრეკდეს გიდრეკდეთ უდრეკდეს

I pl. ----- გიდრეკდეთ ვუდრეკდეთ ----- გიდრეკდეთ ვუდრეკდეთ

II pl. მიდრეკდეთ ----- უდრეკდეთ გვიდრეკდეთ ----- უდრეკდეთ

III pl. მიდრეკდნენ გიდრეკდნენ უდრეკდნენ გვიდრეკდნენ გიდრეკდნენ უდრეკდნენ
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C. (S., O.d.) ვიდრეკდე – (if) I were bending it for myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიდრეკდე ----- ----- ვიდრეკდე

II s. ----- ----- იდრეკდე ----- ----- იდრეკდე

III s. ----- ----- იდრეკდეს ----- ----- იდრეკდეს

I pl. ----- ----- ვიდრეკდეთ ----- ----- ვიდრეკდეთ

II pl. ----- ----- იდრეკდეთ ----- ----- იდრეკდეთ

III pl. ----- ----- იდრეკდნენ ----- ----- იდრეკდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d.) მოვდრეკ – I will bend it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგდრეკ მოვდრეკ ----- მოგდრეკთ მოვდრეკ

II s. მომდრეკ ----- მოდრეკ მოგვდრეკ ----- მოდრეკ

III s. მომდრეკს მოგდრეკს მოდრეკს მოგვდრეკს მოგდრეკთ მოდრეკს

I pl. ----- მოგდრეკთ მოვდრეკთ ----- მოგდრეკთ მოვდრეკთ

II pl. მომდრეკთ ----- მოდრეკთ მოგვდრეკთ ----- მოდრეკთ

III pl. მომდრეკენ მოგდრეკენ მოდრეკენ მოგვდრეკენ მოგდრეკენ მოდრეკენ

B. (S., O.d., O.ind.) მოვუდრეკ – I will bend it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგიდრეკ მოვუდრეკ ----- მოგიდრეკთ მოვუდრეკ

II s. მომიდრეკ ----- მოუდრეკ მოგვიდრეკ ----- მოუდრეკ

III s. მომიდრეკს მოგიდრეკს მოუდრეკს მოგვიდრეკს მოგიდრეკთ მოუდრეკს

I pl. ----- მოგიდრეკთ მოვუდრეკთ ----- მოგიდრეკთ მოვუდრეკთ

II pl. მომიდრეკთ ----- მოუდრეკთ მოგვიდრეკთ ----- მოუდრეკთ

III pl. მომიდრეკენ მოგიდრეკენ მოუდრეკენ მოგვიდრეკენ მოგიდრეკენ მოუდრეკენ
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C. (S., O.d.) მოვიდრეკ – I will bend it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- მოვიდრეკ ----- ----- მოვიდრეკ

II s. ----- ----- მოიდრეკ ----- ----- მოიდრეკ

III s. ----- ----- მოიდრეკს ----- ----- მოიდრეკს

I pl. ----- ----- მოვიდრეკთ ----- ----- მოვიდრეკთ

II pl. ----- ----- მოიდრეკთ ----- ----- მოიდრეკთ

III pl. ----- ----- მოიდრეკენ ----- ----- მოიდრეკენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d.) მოვდრეკდი – I would bend it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგდრეკდი მოვდრეკდი ----- მოგდრეკდით მოვდრეკდი

II s. მომდრეკდი ----- მოდრეკდი მოგვდრეკდი ----- მოდრეკდი

III s. მომდრეკდა მოგდრეკდა მოდრეკდა მოგვდრეკდა მოგდრეკდათ მოდრეკდა

I pl. ----- მოგდრეკდით მოვდრეკდით ----- მოგდრეკდით მოვდრეკდით

II pl. მომდრეკდით ----- მოდრეკდით მოგვდრეკდით ----- მოდრეკდით

III pl. მომდრეკდნენ მოგდრეკდნენ მოდრეკდნენ მოგვდრეკდნენ მოგდრეკდნენ მოდრეკდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) მოვუდრეკდი – I would bend it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგიდრეკდი მოვუდრეკდი ----- მოგიდრეკდით მოვუდრეკდი

II s. მომიდრეკდი ----- მოუდრეკდი მოგვიდრეკდი ----- მოუდრეკდი

III s. მომიდრეკდა მოგიდრეკდა მოუდრეკდა მოგვიდრეკდა მოგიდრეკდათ მოუდრეკდა

I pl. ----- მოგიდრეკდით მოვუდრეკდით ----- მოგიდრეკდით მოვუდრეკდით

II pl. მომიდრეკდით ----- მოუდრეკდით მოგვიდრეკდით ----- მოუდრეკდით

III pl. მომიდრეკდნენ მოგიდრეკდნენ მოუდრეკდნენ მოგვიდრეკდნენ მოგიდრეკდნენ მოუდრეკდნენ
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C. (S., O.d.) მოვიდრეკდი – I would bend it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- მოვიდრეკდი ----- ----- მოვიდრეკდი

II s. ----- ----- მოიდრეკდი ----- ----- მოიდრეკდი

III s. ----- ----- მოიდრეკდა ----- ----- მოიდრეკდა

I pl. ----- ----- მოვიდრეკდით ----- ----- მოვიდრეკდით

II pl. ----- ----- მოიდრეკდით ----- ----- მოიდრეკდით

III pl. ----- ----- მოიდრეკდნენ ----- ----- მოიდრეკდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d.) მოვდრეკდე – (if) I were to bend it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგდრეკდე მოვდრეკდე ----- მოგდრეკდეთ მოვდრეკდე

II s. მომდრეკდე ----- მოდრეკდე მოგვდრეკდე ----- მოდრეკდე

III s. მომდრეკდეს მოგდრეკდეს მოდრეკდეს მოგვდრეკდეს მოგდრეკდეთ მოდრეკდეს

I pl. ----- მოგდრეკდეთ მოვდრეკდეთ ----- მოგდრეკდეთ მოვდრეკდეთ

II pl. მომდრეკდეთ ----- მოდრეკდეთ მოგვდრეკდეთ ----- მოდრეკდეთ

III pl. მომდრეკდნენ მოგდრეკდნენ მოდრეკდნენ მოგვდრეკდნენ მოგდრეკდნენ მოდრეკდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) მოვუდრეკდე – (if) I were to bend it for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგიდრეკდე მოვუდრეკდე ----- მოგიდრეკდეთ მოვუდრეკდე

II s. მომიდრეკდე ----- მოუდრეკდე მოგვიდრეკდე ----- მოუდრეკდე

III s. მომიდრეკდეს მოგიდრეკდეს მოუდრეკდეს მოგვიდრეკდეს მოგიდრეკდეთ მოუდრეკდეს

I pl. ----- მოგიდრეკდეთ მოვუდრეკდეთ ----- მოგიდრეკდეთ მოვუდრეკდეთ

II pl. მომიდრეკდეთ ----- მოუდრეკდეთ მოგვიდრეკდეთ ----- მოუდრეკდეთ

III pl. მომიდრეკდნენ მოგიდრეკდნენ მოუდრეკდნენ მოგვიდრეკდნენ მოგიდრეკდნენ მოუდრეკდნენ
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C. (S., O.d.) მოვიდრეკდე – (if) I were to bend it for myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- მოვიდრეკდე ----- ----- მოვიდრეკდე

II s. ----- ----- მოიდრეკდე ----- ----- მოიდრეკდე

III s. ----- ----- მოიდრეკდეს ----- ----- მოიდრეკდე

I pl. ----- ----- მოვიდრეკდეთ ----- ----- მოვიდრეკდეთ

II pl. ----- ----- მოიდრეკდეთ ----- ----- მოიდრეკდეთ

III pl. ----- ----- მოიდრეკდნენ ----- ----- მოიდრეკდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d.) (მო)ვდრიკე – I bent it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (მო)გდრიკე (მო)ვდრიკე ----- (მო)გდრიკეთ (მო)ვდრიკე

II s. (მო)მდრიკე ----- (მო)დრიკე (მო)გვდრიკე ----- (მო)დრიკე

III s. (მო)მდრიკა (მო)გდრიკა (მო)დრიკა (მო)გვდრიკა (მო)გდრიკათ (მო)დრიკა

I pl. ----- (მო)გდრიკეთ (მო)ვდრიკეთ ----- (მო)გდრიკეთ (მო)ვდრიკეთ

II pl. (მო)მდრიკეთ ----- (მო)დრიკეთ (მო)გვდრიკეთ ----- (მო)დრიკეთ

III pl. (მო)მდრიკეს (მო)გდრიკეს (მო)დრიკეს (მო)გვდრიკეს (მო)გდრიკეს (მო)დრიკეს

B. (S., O.d., O.ind.) (მო)ვუდრიკე – I bent it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (მო)გიდრიკე (მო)ვუდრიკე ----- (მო)გიდრიკეთ (მო)ვუდრიკე

II s. (მო)მიდრიკე ----- (მო)უდრიკე (მო)გვიდრიკე ----- (მო)უდრიკე

III s. (მო)მიდრიკა (მო)გიდრიკა (მო)უდრიკა (მო)გვიდრიკა (მო)გიდრიკათ (მო)უდრიკა

I pl. ----- (მო)გიდრიკეთ (მო)ვუდრიკეთ ----- (მო)გიდრიკეთ (მო)ვუდრიკეთ

II pl. (მო)მიდრიკეთ ----- (მო)უდრიკეთ (მო)გვიდრიკეთ ----- (მო)უდრიკეთ

III pl. (მო)მიდრიკეს (მო)გიდრიკეს (მო)უდრიკეს (მო)გვიდრიკეს (მო)გიდრიკეს (მო)უდრიკეს
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C. (S., O.d.) (მო)ვიდრიკე – I bent it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (მო)ვიდრიკე ----- ----- (მო)ვიდრიკე

II s. ----- ----- (მო)იდრიკე ----- ----- (მო)იდრიკე

III s. ----- ----- (მო)იდრიკა ----- ----- (მო)იდრიკა

I pl. ----- ----- (მო)ვიდრიკეთ ----- ----- (მო)ვიდრიკეთ

II pl. ----- ----- (მო)იდრიკეთ ----- ----- (მო)იდრიკეთ

III pl. ----- ----- (მო)იდრიკეს ----- ----- (მო)იდრიკეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d.) (მო)ვდრიკო – I (should) bend it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (მო)გდრიკო (მო)ვდრიკო ----- (მო)გდრიკოთ (მო)ვდრიკო

II s. (მო)მდრიკო ----- (მო)დრიკო (მო)გვდრიკო ----- (მო)დრიკო

III s. (მო)მდრიკოს (მო)გდრიკოს (მო)დრიკოს (მო)გვდრიკოს (მო)გდრიკოთ (მო)დრიკოს

I pl. ----- (მო)გდრიკოთ (მო)ვდრიკოთ ----- (მო)გდრიკოთ (მო)ვდრიკოთ

II pl. (მო)მდრიკოთ ----- (მო)დრიკოთ (მო)გვდრიკოთ ----- (მო)დრიკოთ

III pl. (მო)მდრიკონ (მო)გდრიკონ (მო)დრიკონ (მო)გვდრიკონ (მო)გდრიკონ (მო)დრიკონ

B. (S., O.d., O.ind.) (მო)ვუდრიკო – I (should) bend it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (მო)გიდრიკო (მო)ვუდრიკო ----- (მო)გიდრიკოთ (მო)ვუდრიკო

II s. (მო)მიდრიკო ----- (მო)უდრიკო (მო)გვიდრიკო ----- (მო)უდრიკო

III s. (მო)მიდრიკოს (მო)გიდრიკოს (მო)უდრიკოს (მო)გვიდრიკოს (მო)გიდრიკოთ (მო)უდრიკოს

I pl. ----- (მო)გიდრიკოთ (მო)ვუდრიკოთ ----- (მო)გიდრიკოთ (მო)ვუდრიკოთ

II pl. (მო)მიდრიკოთ ----- (მო)უდრიკოთ (მო)გვიდრიკოთ ----- (მო)უდრიკოთ

III pl. (მო)მიდრიკონ (მო)გიდრიკონ (მო)უდრიკონ (მო)გვიდრიკონ (მო)გიდრიკონ (მო)უდრიკონ
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C. (S., O.d.) (მო)ვიდრიკო – I (should) bend it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (მო)ვიდრიკო ----- ----- (მო)ვიდრიკო

II s. ----- ----- (მო)იდრიკო ----- ----- (მო)იდრიკო

III s. ----- ----- (მო)იდრიკოს ----- ----- (მო)იდრიკოს

I pl. ----- ----- (მო)ვიდრიკოთ ----- ----- (მო)ვიდრიკოთ

II pl. ----- ----- (მო)იდრიკოთ ----- ----- (მო)იდრიკოთ

III pl. ----- ----- (მო)იდრიკონ ----- ----- (მო)იდრიკონ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) (მო)მიდრეკია – (it seems) I have bent it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (მო)მიდრეკიხარ (მო)მიდრეკია ----- (მო)მიდრეკიხართ (მო)მიდრეკია

II s. (მო)გიდრეკივარ ----- (მო)გიდრეკია (მო)გიდრეკივართ ----- (მო)გიდრეკია

III s. (მო)ვუდრეკივარ (მო)უდრეკიხარ (მო)უდრეკია (მო)ვუდრეკივართ (მო)უდრეკიხართ (მო)უდრეკია

I pl. ----- (მო)გვიდრეკიხარ (მო)გვიდრეკია ----- (მო)გვიდრეკიხართ (მო)გვიდრეკია

II pl. (მო)გიდრეკივართ ----- (მო)გიდრეკიათ (მო)გიდრეკივართ ----- (მო)გიდრეკიათ

III pl. (მო)ვუდრეკივარ (მო)უდრეკიხარ (მო)უდრეკიათ (მო)ვუდრეკივართ (მო)უდრეკიხართ (მო)უდრეკიათ
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II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) (მო)მედრიკა – (if) I had bent it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (მო)მედრიკე (მო)მედრიკა ----- (მო)მედრიკეთ (მო)მედრიკა

II s. (მო)გედრიკე ----- (მო)გედრიკა (მო)გედრიკეთ ----- (მო)გედრიკა

III s. (მო)ვედრიკე (მო)ედრიკე (მო)ედრიკა (მო)ვედრიკეთ (მო)ედრიკეთ (მო)ედრიკა

I pl. ----- (მო)გვედრიკე (მო)გვედრიკა ----- (მო)გვედრიკეთ (მო)გვედრიკა

II pl. (მო)გედრიკეთ ----- (მო)გედრიკათ (მო)გედრიკეთ ----- (მო)გედრიკათ

III pl. (მო)ვედრიკე (მო)ედრიკე (მო)ედრიკათ (მო)ვედრიკეთ (მო)ედრიკეთ (მო)ედრიკათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) (მო)მედრიკოს – (I wish) I could bend it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (მო)მედრიკო (მო)მედრიკოს ----- (მო)მედრიკოთ (მო)მედრიკოს

II s. (მო)გედრიკო ----- (მო)გედრიკოს (მო)გედრიკოთ ----- (მო)გედრიკოს

III s. (მო)ვედრიკო (მო)ედრიკო (მო)ედრიკოს (მო)ვედრიკო (მო)ედრიკოთ (მო)ედრიკოს

I pl. ----- (მო)გვედრიკო (მო)გვედრიკოს ----- (მო)გვედრიკოთ (მო)გვედრიკოს

II pl. (მო)გედრიკოთ ----- (მო)გედრიკოთ (მო)გედრიკოთ ----- (მო)გედრიკოთ

III pl. (მო)ვედრიკო (მო)ედრიკო (მო)ედრიკოთ (მო)ვედრიკოთ (მო)ედრიკოთ (მო)ედრიკოთ
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Causative Conjugation

I სერია (I Series)

აწმყო (Present) 

A. (S., O.d., O.ind.) ვადრეკინებ – I am making him/her/it bend it / I make him/her/it bend it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გადრეკინებ ვადრეკინებ ----- გადრეკინებთ ვადრეკინებ

II s. მადრეკინებ ----- ადრეკინებ გვადრეკინებ ----- ადრეკინებ

III s. მადრეკინებს გადრეკინებს ადრეკინებს გვადრეკინებს გადრეკინებთ ადრეკინებს

I pl. ----- გადრეკინებთ ვადრეკინებთ ----- გადრეკინებთ ვადრეკინებთ

II pl. მადრეკინებთ ----- ადრეკინებთ გვადრეკინებთ ----- ადრეკინებთ

III pl. მადრეკინებენ გადრეკინებენ ადრეკინებენ გვადრეკინებენ გადრეკინებენ ადრეკინებენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუდრეკინებ – I am making him/her/it bend it (for him/her/it) / I make him/her/it bend it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიდრეკინებ ვუდრეკინებ ----- გიდრეკინებთ ვუდრეკინებ

II s. მიდრეკინებ ----- უდრეკინებ გვიდრეკინებ ----- უდრეკინებ

III s. მიდრეკინებს გიდრეკინებს უდრეკინებს გვიდრეკინებს გიდრეკინებთ უდრეკინებს

I pl. ----- გიდრეკინებთ ვუდრეკინებთ ----- გიდრეკინებთ ვუდრეკინებთ

II pl. მიდრეკინებთ ----- უდრეკინებთ გვიდრეკინებთ ----- უდრეკინებთ

III pl. მიდრეკინებენ გიდრეკინებენ უდრეკინებენ გვიდრეკინებენ გიდრეკინებენ უდრეკინებენ
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C. (S., O.d.) ვიდრეკინებ – I am making (him/her/it) bend it for me / I make (him/her/it) bend it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიდრეკინებ ----- ----- ვიდრეკინებ

II s. ----- ----- იდრეკინებ ----- ----- იდრეკინებ

III s. ----- ----- იდრეკინებს ----- ----- იდრეკინებს

I pl. ----- ----- ვიდრეკინებთ ----- ----- ვიდრეკინებთ

II pl. ----- ----- იდრეკინებთ ----- ----- იდრეკინებთ

III pl. ----- ----- იდრეკინებენ ----- ----- იდრეკინებენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d., O.ind.) ვადრეკინებდი – I was making him/her/it bend it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გადრეკინებდი ვადრეკინებდი ----- გადრეკინებდით ვადრეკინებდი

II s. მადრეკინებდი ----- ადრეკინებდი გვადრეკინებდი ----- ადრეკინებდი

III s. მადრეკინებდა გადრეკინებდა ადრეკინებდა გვადრეკინებდა გადრეკინებდათ ადრეკინებდა

I pl. ----- გადრეკინებდით ვადრეკინებდით ----- გადრეკინებდათ ვადრეკინებდით

II pl. მადრეკინებდით ----- ადრეკინებდით გვადრეკინებდით ----- ადრეკინებდით

III pl. მადრეკინებდნენ გადრეკინებდნენ ადრეკინებდნენ გვადრეკინებდნენ გადრეკინებდნენ ადრეკინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუდრეკინებდი – I was making him/her/it bend it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიდრეკინებდი ვუდრეკინებდი ----- გიდრეკინებდით ვუდრეკინებდი

II s. მიდრეკინებდი ----- უდრეკინებდი გვიდრეკინებდი ----- უდრეკინებდი

III s. მიდრეკინებდა გიდრეკინებდა უდრეკინებდა გვიდრეკინებდა გიდრეკინებდათ უდრეკინებდა

I pl. ----- გიდრეკინებდით ვუდრეკინებდით ----- გიდრეკინებდით ვუდრეკინებდით

II pl. მიდრეკინებდით ----- უდრეკინებდით გვიდრეკინებდით ----- უდრეკინებდით

III pl. მიდრეკინებდნენ გიდრეკინებდნენ უდრეკინებდნენ გვიდრეკინებდნენ გიდრეკინებდნენ უდრეკინებდნენ
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C. (S., O.d.) ვიდრეკინებდი – I was making (him/her/it) bend it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიდრეკინებდი ----- ----- ვიდრეკინებდი

II s. ----- ----- იდრეკინებდი ----- ----- იდრეკინებდი

III s. ----- ----- იდრეკინებდა ----- ----- იდრეკინებდა

I pl. ----- ----- ვიდრეკინებდით ----- ----- ვიდრეკინებდით

II pl. ----- ----- იდრეკინებდით ----- ----- იდრეკინებდით

III pl. ----- ----- იდრეკინებდნენ ----- ----- იდრეკინებდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) ვადრეკინებდე – (if) I were making him/her/it bend it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გადრეკინებდე ვადრეკინებდე ----- გადრეკინებდეთ ვადრეკინებდე

II s. მადრეკინებდე ----- ადრეკინებდე გვადრეკინებდე ----- ადრეკინებდე

III s. მადრეკინებდეს გადრეკინებდეს ადრეკინებდეს გვადრეკინებდეს გადრეკინებდეთ ადრეკინებდეს

I pl. ----- გადრეკინებდეთ ვადრეკინებდეთ ----- გადრეკინებდეთ ვადრეკინებდეთ

II pl. მადრეკინებდეთ ----- ადრეკინებდეთ გვადრეკინებდეთ ----- ადრეკინებდეთ

III pl. მადრეკინებდნენ გადრეკინებდნენ ადრეკინებდნენ გვადრეკინებდნენ გადრეკინებდნენ ადრეკინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუდრეკინებდე – (if) I were making him/her/it bend it (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიდრეკინებდე ვუდრეკინებდე ----- გიდრეკინებდეთ ვუდრეკინებდე

II s. მიდრეკინებდე ----- უდრეკინებდე გვიდრეკინებდე ----- უდრეკინებდე

III s. მიდრეკინებდეს გიდრეკინებდეს უდრეკინებდეს გვიდრეკინებდეს გიდრეკინებდეთ უდრეკინებდეს

I pl. ----- გიდრეკინებდეთ ვუდრეკინებდეთ ----- გიდრეკინებდეთ ვუდრეკინებდეთ

II pl. მიდრეკინებდეთ ----- უდრეკინებდეთ გვიდრეკინებდეთ ----- უდრეკინებდეთ

III pl. მიდრეკინებდნენ გიდრეკინებდნენ უდრეკინებდნენ გვიდრეკინებდნენ გიდრეკინებდნენ უდრეკინებდნენ
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C. (S., O.d.) ვიდრეკინებდე – (if) I were making (him/her/it) bend it for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიდრეკინებდე ----- ----- ვიდრეკინებდე

II s. ----- ----- იდრეკინებდე ----- ----- იდრეკინებდე

III s. ----- ----- იდრეკინებდეს ----- ----- იდრეკინებდეს

I pl. ----- ----- ვიდრეკინებდეთ ----- ----- ვიდრეკინებდეთ

II pl. ----- ----- იდრეკინებდეთ ----- ----- იდრეკინებდეთ

III pl. ----- ----- იდრეკინებდნენ ----- ----- იდრეკინებდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d., O.ind.) მოვადრეკინებ – I will make him/her/it bend it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგადრეკინებ მოვადრეკინებ ----- მოგადრეკინებთ მოვადრეკინებ

II s. მომადრეკინებ ----- მოადრეკინებ მოგვადრეკინებ ----- მოადრეკინებ

III s. მომადრეკინებს მოგადრეკინებს მოადრეკინებს მოგვადრეკინებს მოგადრეკინებთ მოადრეკინებს

I pl. ----- მოგადრეკინებთ მოვადრეკინებთ ----- მოგადრეკინებთ მოვადრეკინებთ

II pl. მომადრეკინებთ ----- მოადრეკინებთ მოგვადრეკინებთ ----- მოადრეკინებთ

III pl. მომადრეკინებენ მოგადრეკინებენ მოადრეკინებენ მოგვადრეკინებენ მოგადრეკინებენ მოადრეკინებენ

B. (S., O.d., O.ind.) მოვუდრეკინებ – I will make him/her/it bend it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგიდრეკინებ მოვუდრეკინებ ----- მოგიდრეკინებთ მოვუდრეკინებ

II s. მომიდრეკინებ ----- მოუდრეკინებ მოგვიდრეკინებ ----- მოუდრეკინებ

III s. მომიდრეკინებს მოგიდრეკინებს მოუდრეკინებს მოგვიდრეკინებს მოგიდრეკინებთ მოუდრეკინებს

I pl. ----- მოგიდრეკინებთ მოვუდრეკინებთ ----- მოგიდრეკინებთ მოვუდრეკინებთ

II pl. მომიდრეკინებთ ----- მოუდრეკინებთ მოგვიდრეკინებთ ----- მოუდრეკინებთ

III pl. მომიდრეკინებენ მოგიდრეკინებენ მოუდრეკინებენ მოგვიდრეკინებენ მოგიდრეკინებენ მოუდრეკინებენ
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C. (S., O.d.) მოვიდრეკინებ – I will make (him/her/it) bend it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- მოვიდრეკინებ ----- ----- მოვიდრეკინებ

II s. ----- ----- მოიდრეკინებ ----- ----- მოიდრეკინებ

III s. ----- ----- მოიდრეკინებს ----- ----- მოიდრეკინებს

I pl. ----- ----- მოვიდრეკინებთ ----- ----- მოვიდრეკინებთ

II pl. ----- ----- მოიდრეკინებთ ----- ----- მოიდრეკინებთ

III pl. ----- ----- მოიდრეკინებენ ----- ----- მოიდრეკინებენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d., O.ind.) მოვადრეკინებდი – I would make him/her/it bend it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგადრეკინებდი მოვადრეკინებდი ----- მოგადრეკინებდით მოვადრეკინებდი

II s. მომადრეკინებდი ----- მოადრეკინებდი მოგვადრეკინებდი ----- მოადრეკინებდი

III s. მომადრეკინებდა მოგადრეკინებდა მოადრეკინებდა მოგვადრეკინებდა მოგადრეკინებდათ მოადრეკინებდა

I pl. ----- მოგადრეკინებდით მოვადრეკინებდით ----- მოგადრეკინებდით მოვადრეკინებდით

II pl. მომადრეკინებდით ----- მოადრეკინებდით მოგვადრეკინებდით ----- მოადრეკინებდით

III pl. მომადრეკინებდნენ მოგადრეკინებდნენ მოადრეკინებდნენ მოგვადრეკინებდნენ მოგადრეკინებდნენ მოადრეკინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) მოვუდრეკინებდი – I would make him/her/it bend it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგიდრეკინებდი მოვუდრეკინებდი ----- მოგიდრეკინებდით მოვუდრეკინებდი

II s. მომიდრეკინებდი ----- მოუდრეკინებდი მოგვიდრეკინებდი ----- მოუდრეკინებდი

III s. მომიდრეკინებდა მოგიდრეკინებდა მოუდრეკინებდა მოგვიდრეკინებდა მოგიდრეკინებდათ მოუდრეკინებდა

I pl. ----- მოგიდრეკინებდით მოვუდრეკინებდით ----- მოგიდრეკინებდით მოვუდრეკინებდით

II pl. მომიდრეკინებდით ----- მოუდრეკინებდით მოგვიდრეკინებდით ----- მოუდრეკინებდით

III pl. მომიდრეკინებდნენ მოგიდრეკინებდნენ მოუდრეკინებდნენ მოგვიდრეკინებდნენ მოგიდრეკინებდნენ მოუდრეკინებდნენ
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C. (S., O.d.) მოვიდრეკინებდი – I would make (him/her/it) bend it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- მოვიდრეკინებდი ----- ----- მოვიდრეკინებდი

II s. ----- ----- მოიდრეკინებდი ----- ----- მოიდრეკინებდი

III s. ----- ----- მოიდრეკინებდა ----- ----- მოიდრეკინებდა

I pl. ----- ----- მოვიდრეკინებდით ----- ----- მოვიდრეკინებდით

II pl. ----- ----- მოიდრეკინებდით ----- ----- მოიდრეკინებდით

III pl. ----- ----- მოიდრეკინებდნენ ----- ----- მოიდრეკინებდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) მოვადრეკინებდე – (if) I were to make him/her/it bend it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგადრეკინებდე მოვადრეკინებდე ----- მოგადრეკინებდეთ მოვადრეკინებდე

II s. მომადრეკინებდე ----- მოადრეკინებდე მოგვადრეკინებდე ----- მოადრეკინებდე

III s. მომადრეკინებდეს მოგადრეკინებდეს მოადრეკინებდეს მოგვადრეკინებდეს მოგადრეკინებდეთ მოადრეკინებდეს

I pl. ----- მოგადრეკინებდეთ მოვადრეკინებდეთ ----- მოგადრეკინებდეთ მოვადრეკინებდეთ

II pl. მომადრეკინებდეთ ----- მოადრეკინებდეთ მოგვადრეკინებდეთ ----- მოადრეკინებდეთ

III pl. მომადრეკინებდნენ მოგადრეკინებდნენ მოადრეკინებდნენ მოგვადრეკინებდნენ მოგადრეკინებდნენ მოადრეკინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) მოვუდრეკინებდე – (if) I were to make him/her/it bend it (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგიდრეკინებდე მოვუდრეკინებდე ----- მოგიდრეკინებდეთ მოვუდრეკინებდე

II s. მომიდრეკინებდე ----- მოუდრეკინებდე მოგვიდრეკინებდე ----- მოუდრეკინებდე

III s. მომიდრეკინებდეს მოგიდრეკინებდეს მოუდრეკინებდეს მოგვიდრეკინებდეს მოგიდრეკინებდეთ მოუდრეკინებდეს

I pl. ----- მოგიდრეკინებდეთ მოვუდრეკინებდეთ ----- მოგიდრეკინებდეთ მოვუდრეკინებდეთ

II pl. მომიდრეკინებდეთ ----- მოუდრეკინებდეთ მოგვიდრეკინებდეთ ----- მოუდრეკინებდეთ

III pl. მომიდრეკინებდნენ მოგიდრეკინებდნენ მოუდრეკინებდნენ მოგვიდრეკინებდნენ მოგიდრეკინებდნენ მოუდრეკინებდნენ
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C. (S., O.d.) მოვიდრეკინებდე – (if) I were to make (him/her/it) bend it for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- მოვიდრეკინებდე ----- ----- მოვიდრეკინებდე

II s. ----- ----- მოიდრეკინებდე ----- ----- მოიდრეკინებდე

III s. ----- ----- მოიდრეკინებდეს ----- ----- მოიდრეკინებდეს

I pl. ----- ----- მოვიდრეკინებდეთ ----- ----- მოვიდრეკინებდეთ

II pl. ----- ----- მოიდრეკინებდეთ ----- ----- მოიდრეკინებდეთ

III pl. ----- ----- მოიდრეკინებდნენ ----- ----- მოიდრეკინებდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d., O.ind.) (მო)ვადრეკინე – I made him/her/it bend it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (მო)გადრეკინე (მო)ვადრეკინე ----- (მო)გადრეკინეთ (მო)ვადრეკინე

II s. (მო)მადრეკინე ----- (მო)ადრეკინე (მო)გვადრეკინე ----- (მო)ადრეკინე

III s. (მო)მადრეკინა (მო)გადრეკინა (მო)ადრეკინა (მო)გვადრეკინა (მო)გადრეკინეთ (მო)ადრეკინა

I pl. ----- (მო)გადრეკინეთ (მო)ვადრეკინეთ ----- (მო)გადრეკინეთ (მო)ვადრეკინეთ

II pl. (მო)მადრეკინეთ ----- (მო)ადრეკინეთ (მო)გვადრეკინეთ ----- (მო)ადრეკინეთ

III pl. (მო)მადრეკინეს (მო)გადრეკინეს (მო)ადრეკინეს (მო)გვადრეკინეს (მო)გადრეკინეს (მო)ადრეკინეს

B. (S., O.d., O.ind.) (მო)ვუდრეკინე – I made him/her/it bend it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (მო)გიდრეკინე (მო)ვუდრეკინე ----- (მო)გიდრეკინეთ (მო)ვუდრეკინე

II s. (მო)მიდრეკინე ----- (მო)უდრეკინე (მო)გვიდრეკინე ----- (მო)უდრეკინე

III s. (მო)მიდრეკინა (მო)გიდრეკინა (მო)უდრეკინა (მო)გვიდრეკინა (მო)გიდრეკინეთ (მო)უდრეკინა

I pl. ----- (მო)გიდრეკინეთ (მო)ვუდრეკინეთ ----- (მო)გიდრეკინეთ (მო)ვუდრეკინეთ

II pl. (მო)მიდრეკინეთ ----- (მო)უდრეკინეთ (მო)გვიდრეკინეთ ----- (მო)უდრეკინეთ

III pl. (მო)მიდრეკინეს (მო)გიდრეკინეს (მო)უდრეკინეს (მო)გვიდრეკინეს (მო)გიდრეკინეს (მო)უდრეკინეს
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C. (S., O.d.) (მო)ვიდრეკინე – I made (him/her/it) bend it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (მო)ვიდრეკინე ----- ----- (მო)ვიდრეკინე

II s. ----- ----- (მო)იდრეკინე ----- ----- (მო)იდრეკინე

III s. ----- ----- (მო)იდრეკინა ----- ----- (მო)იდრეკინა

I pl. ----- ----- (მო)ვიდრეკინეთ ----- ----- (მო)ვიდრეკინეთ

II pl. ----- ----- (მო)იდრეკინეთ ----- ----- (მო)იდრეკინეთ

III pl. ----- ----- (მო)იდრეკინეს ----- ----- (მო)იდრეკინეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d., O.ind.) (მო)ვადრეკინო – I (should) make him/her/it bend it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (მო)გადრეკინო (მო)ვადრეკინო ----- (მო)გადრეკინოთ (მო)ვადრეკინო

II s. (მო)მადრეკინო ----- (მო)ადრეკინო (მო)გვადრეკინო ----- (მო)ადრეკინო

III s. (მო)მადრეკინოს (მო)გადრეკინოს (მო)ადრეკინოს (მო)გვადრეკინოს (მო)გადრეკინოთ (მო)ადრეკინოს

I pl. ----- (მო)გადრეკინოთ (მო)ვადრეკინოთ ----- (მო)გადრეკინოთ (მო)ვადრეკინოთ

II pl. (მო)მადრეკინოთ ----- (მო)ადრეკინოთ (მო)გვადრეკინოთ ----- (მო)ადრეკინოთ

III pl. (მო)მადრეკინონ (მო)გადრეკინონ (მო)ადრეკინონ (მო)გვადრეკინონ (მო)გადრეკინონ (მო)ადრეკინონ

B. (S., O.d., O.ind.) (მო)ვუდრეკინო – I (should) make him/her/it bend it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (მო)გიდრეკინო (მო)ვუდრეკინო ----- (მო)გიდრეკინოთ (მო)ვუდრეკინო

II s. (მო)მიდრეკინო ----- (მო)უდრეკინო (მო)გვიდრეკინო ----- (მო)უდრეკინო

III s. (მო)მიდრეკინოს (მო)გიდრეკინოს (მო)უდრეკინოს (მო)გვიდრეკინოს (მო)გიდრეკინოთ (მო)უდრეკინოს

I pl. ----- (მო)გიდრეკინოთ (მო)ვუდრეკინოთ ----- (მო)გიდრეკინოთ (მო)ვუდრეკინოთ

II pl. (მო)მიდრეკინოთ ----- (მო)უდრეკინოთ (მო)გვიდრეკინოთ ----- (მო)უდრეკინოთ

III pl. (მო)მიდრეკინონ (მო)გიდრეკინონ (მო)უდრეკინონ (მო)გვიდრეკინონ (მო)გიდრეკინონ (მო)უდრეკინონ
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C. (S., O.d.) (მო)ვიდრეკინო – I (should) make (him/her/it) bend it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (მო)ვიდრეკინო ----- ----- (მო)ვიდრეკინო

II s. ----- ----- (მო)იდრეკინო ----- ----- (მო)იდრეკინო

III s. ----- ----- (მო)იდრეკინოს ----- ----- (მო)იდრეკინოს

I pl. ----- ----- (მო)ვიდრეკინოთ ----- ----- (მო)ვიდრეკინოთ

II pl. ----- ----- (მო)იდრეკინოთ ----- ----- (მო)იდრეკინოთ

III pl. ----- ----- (მო)იდრეკინონ ----- ----- (მო)იდრეკინონ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) (მო)მიდრეკინებია – (it seems) I hade made (him/her/it) bend it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (მო)მიდრეკინებიხარ (მო)მიდრეკინებია ----- (მო)მიდრეკინებიხართ (მო)მიდრეკინებია

II s. (მო)გიდრეკინებივარ ----- (მო)გიდრეკინებია (მო)გიდრეკინებივართ ----- (მო)გიდრეკინებია

III s. (მო)ვუდრეკინებივარ (მო)უდრეკინებიხარ (მო)უდრეკინებია (მო)ვუდრეკინებივართ (მო)უდრეკინებიხართ (მო)უდრეკინებია

I pl. ----- (მო)გვიდრეკინებიხარ (მო)გვიდრეკინებია ----- (მო)გვიდრეკინებიხართ (მო)გვიდრეკინებია

II pl. (მო)გიდრეკინებივართ ----- (მო)გიდრეკინებიათ (მო)გიდრეკინებივართ ----- (მო)გიდრეკინებიათ

III pl. (მო)ვუდრეკინებივარ (მო)უდრეკინებიხარ (მო)უდრეკინებიათ (მო)ვუდრეკინებივართ (მო)უდრეკინებიხართ (მო)უდრეკინებიათ
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II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) (მო)მედრიკინებინა – (if) I had made (him/her/it) bend it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (მო)მედრიკინებინე (მო)მედრიკინებინა ----- (მო)მედრიკინებინეთ (მო)მედრიკინებინა

II s. (მო)გედრიკინებინე ----- (მო)გედრიკინებინა (მო)გედრიკინებინეთ ----- (მო)გედრიკინებინა

III s. (მო)ვედრიკინებინე (მო)ედრიკინებინე (მო)ედრიკინებინა (მო)ვედრიკინებინეთ (მო)ედრიკინებინეთ (მო)ედრიკინებინა

I pl. ----- (მო)გვედრიკინებინე (მო)გვედრიკინებინა ----- (მო)გვედრიკინებინეთ (მო)გვედრიკინებინა

II pl. (მო)გედრიკინებინეთ ----- (მო)გედრიკინებინათ (მო)გედრიკინებინეთ ----- (მო)გედრიკინებინათ

III pl. (მო)ვედრიკინებინე (მო)ედრიკინებინე (მო)ედრიკინებინათ (მო)ვედრიკინებინეთ (მო)ედრიკინებინეთ (მო)ედრიკინებინათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) (მო)მედრიკინებინოს – (I wish) I could make (him/her/it) bend it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (მო)მედრიკინებინო (მო)მედრიკინებინოს ----- (მო)მედრიკინებინოთ (მო)მედრიკინებინოს

II s. (მო)გედრიკინებინო ----- (მო)გედრიკინებინოს (მო)გედრიკინებინოთ ----- (მო)გედრიკინებინოს

III s. (მო)ვედრიკინებინო (მო)ედრიკინებინო (მო)ედრიკინებინოს (მო)ვედრიკინებინოთ (მო)ედრიკინებინოთ (მო)ედრიკინებინოს

I pl. ----- (მო)გვედრიკინებინო (მო)გვედრიკინებინოს ----- (მო)გვედრიკინებინოთ (მო)გვედრიკინებინოს

II pl. (მო)გედრიკინებინოთ ----- (მო)გედრიკინებინოთ (მო)გედრიკინებინოთ ----- (მო)გედრიკინებინოთ

III pl. (მო)ვედრიკინებინო (მო)ედრიკინებინო (მო)ედრიკინებინოთ (მო)ვედრიკინებინოთ (მო)ედრიკინებინოთ (მო)ედრიკინებინოთ
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10.1.5. ჭრის – he/she cuts (it)

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d.) ვჭრი – I am cutting it / I cut it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გჭრი ვჭრი ----- გჭრით ვჭრი

II s. მჭრი ----- ჭრი გვჭრი ----- ჭრი

III s. მჭრის გჭრის ჭრის გვჭრის გჭრით ჭრის

I pl. ----- გჭრით ვჭრით ----- გჭრით ვჭრით

II pl. მჭრით ----- ჭრით გვჭრით ----- ჭრით

III pl. მჭრიან გჭრიან ჭრიან გვჭრიან გჭრიან ჭრიან

A-I. (S., O.d., O.ind.) ვაჭრი – I am cutting it on him/her/it / I cut it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაჭრი ვაჭრი ----- გაჭრით ვაჭრი

II s. მაჭრი ----- აჭრი გვაჭრი ----- აჭრი

III s. მაჭრის გაჭრის აჭრის გვაჭრის გაჭრით აჭრის

I pl. ----- გაჭრით ვაჭრით ----- გაჭრით ვაჭრით

II pl. მაჭრით ----- აჭრით გვაჭრით ----- აჭრით

III pl. მაჭრიან გაჭრიან აჭრიან გვაჭრიან გაჭრიან აჭრიან
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუჭრი – I am cutting it for him/her/it / I cut it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიჭრი ვუჭრი ----- გიჭრით ვუჭრი

II s. მიჭრი ----- უჭრი გვიჭრი ----- უჭრი

III s. მიჭრის გიჭრის უჭრის გვიჭრის გიჭრით უჭრის

I pl. ----- გიჭრით ვუჭრით ----- გიჭრით ვუჭრით

II pl. მიჭრით ----- უჭრით გვიჭრით ----- უჭრით

III pl. მიჭრიან გიჭრიან უჭრიან გვიჭრიან გიჭრიან უჭრიან

C. (S., O.d.) ვიჭრი – I am cutting it for myself / I cut it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიჭრი ----- ----- ვიჭრი

II s. ----- ----- იჭრი ----- ----- იჭრი

III s. ----- ----- იჭრის ----- ----- იჭრის

I pl. ----- ----- ვიჭრით ----- ----- ვიჭრით

II pl. ----- ----- იჭრით ----- ----- იჭრით

III pl. ----- ----- იჭრიან ----- ----- იჭრიან

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d.) ვჭრიდი – I was cutting it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გჭრიდი ვჭრიდი ----- გჭრიდით ვჭრიდი

II s. მჭრიდი ----- ჭრიდი გვჭრიდი ----- ჭრიდი

III s. მჭრიდა გჭრიდა ჭრიდა გვჭრიდა გჭრიდათ ჭრიდა

I pl. ----- გჭრიდით ვჭრიდით ----- გჭრიდით ვჭრიდით

II pl. მჭრიდით ----- ჭრიდით გვჭრიდით ----- ჭრიდით

III pl. მჭრიდნენ გჭრიდნენ ჭრიდნენ გვჭრიდნენ გჭრიდნენ ჭრიდნენ
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A-I. (S., O.d., O.ind.) ვაჭრიდი – I was cutting it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაჭრიდი ვაჭრიდი ----- გაჭრიდით ვაჭრიდი

II s. მაჭრიდი ----- აჭრიდი გვაჭრიდი ----- აჭრიდი

III s. მაჭრიდა გაჭრიდა აჭრიდა გვაჭრიდა გაჭრიდათ აჭრიდა

I pl. ----- გაჭრიდით ვაჭრიდით ----- გაჭრიდით ვაჭრიდით

II pl. მაჭრიდით ----- აჭრიდით გვაჭრიდით ----- აჭრიდით

III pl. მაჭრიდნენ გაჭრიდნენ აჭრიდნენ გვაჭრიდნენ გაჭრიდნენ აჭრიდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუჭრიდი – I was cutting it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიჭრიდი ვუჭრიდი ----- გიჭრიდით ვუჭრიდი

II s. მიჭრიდი ----- უჭრიდი გვიჭრიდი ----- უჭრიდი

III s. მიჭრიდა გიჭრიდა უჭრიდა გვიჭრიდა გიჭრიდათ უჭრიდა

I pl. ----- გიჭრიდით ვუჭრიდით ----- გიჭრიდით ვუჭრიდით

II pl. მიჭრიდით ----- უჭრიდით გვიჭრიდით ----- უჭრიდით

III pl. მიჭრიდნენ გიჭრიდნენ უჭრიდნენ გვიჭრიდნენ გიჭრიდნენ უჭრიდნენ

C. (S., O.d.) ვიჭრიდი – I was cutting it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიჭრიდი ----- ----- ვიჭრიდი

II s. ----- ----- იჭრიდი ----- ----- იჭრიდი

III s. ----- ----- იჭრიდა ----- ----- იჭრიდა

I pl. ----- ----- ვიჭრიდით ----- ----- ვიჭრიდით

II pl. ----- ----- იჭრიდით ----- ----- იჭრიდით

III pl. ----- ----- იჭრიდნენ ----- ----- იჭრიდნენ
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აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d.) ვჭრიდე – (if) I were cutting it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გჭრიდე ვჭრიდე ----- გჭრიდეთ ვჭრიდე

II s. მჭრიდე ----- ჭრიდე გვჭრიდე ----- ჭრიდე

III s. მჭრიდეს გჭრიდეს ჭრიდეს გვჭრიდეს გჭრიდეთ ჭრიდეს

I pl. ----- გჭრიდეთ ვჭრიდეთ ----- გჭრიდეთ ვჭრიდეთ

II pl. მჭრიდეთ ----- ჭრიდეთ გვჭრიდეთ ----- ჭრიდეთ

III pl. მჭრიდნენ გჭრიდნენ ჭრიდნენ გვჭრიდნენ გჭრიდნენ ჭრიდნენ

A-I. (S., O.d., O.ind.) ვაჭრიდე – (if) I were cutting it on him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაჭრიდე ვაჭრიდე ----- გაჭრიდეთ ვაჭრიდე

II s. მაჭრიდე ----- აჭრიდე გვაჭრიდე ----- აჭრიდე

III s. მაჭრიდეს გაჭრიდეს აჭრიდეს გვაჭრიდეს გაჭრიდეთ აჭრიდეს

I pl. ----- გაჭრიდეთ ვაჭრიდეთ ----- გაჭრიდეთ ვაჭრიდეთ

II pl. მაჭრიდეთ ----- აჭრიდეთ გვაჭრიდეთ ----- აჭრიდეთ

III pl. მაჭრიდნენ გაჭრიდნენ აჭრიდნენ გვაჭრიდნენ გაჭრიდნენ აჭრიდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუჭრიდე – (if) I were cutting it for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიჭრიდე ვუჭრიდე ----- გიჭრიდეთ ვუჭრიდე

II s. მიჭრიდე ----- უჭრიდე გვიჭრიდე ----- უჭრიდე

III s. მიჭრიდეს გიჭრიდეს უჭრიდეს გვიჭრიდეს გიჭრიდეთ უჭრიდეს

I pl. ----- გიჭრიდეთ ვუჭრიდეთ ----- გიჭრიდეთ ვუჭრიდეთ

II pl. მიჭრიდეთ ----- უჭრიდეთ გვიჭრიდეთ ----- უჭრიდეთ

III pl. მიჭრიდნენ გიჭრიდნენ უჭრიდნენ გვიჭრიდნენ გიჭრიდნენ უჭრიდნენ
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C. (S., O.d.) ვიჭრიდე – (if) I were cutting it for myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიჭრიდე ----- ----- ვიჭრიდე

II s. ----- ----- იჭრიდე ----- ----- იჭრიდე

III s. ----- ----- იჭრიდეს ----- ----- იჭრიდეს

I pl. ----- ----- ვიჭრიდეთ ----- ----- ვიჭრიდეთ

II pl. ----- ----- იჭრიდეთ ----- ----- იჭრიდეთ

III pl. ----- ----- იჭრიდნენ ----- ----- იჭრიდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d.) გავჭრი – I will cut it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგჭრი გავჭრი ----- გაგჭრით გავჭრი

II s. გამჭრი ----- გაჭრი გაგვჭრი ----- გაჭრი

III s. გამჭრის გაგჭრის გაჭრის გაგვჭრის გაგჭრით გაჭრის

I pl. ----- გაგჭრით გავჭრით ----- გაგჭრით გავჭრით

II pl. გამჭრით ----- გაჭრით გაგვჭრით ----- გაჭრით

III pl. გამჭრიან გაგჭრიან გაჭრიან გაგვჭრიან გაგჭრიან გაჭრიან

A-I. (S., O.d., O.ind.) გავაჭრი – I will cut it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგაჭრი გავაჭრი ----- გაგაჭრით გავაჭრი

II s. გამაჭრი ----- გააჭრი გაგვაჭრი ----- გააჭრი

III s. გამაჭრის გაგაჭრის გააჭრის გაგვაჭრის გაგაჭრით გააჭრის

I pl. ----- გაგაჭრით გავაჭრით ----- გაგაჭრით გავაჭრით

II pl. გამაჭრით ----- გააჭრით გაგვაჭრით ----- გააჭრით

III pl. გამაჭრიან გაგაჭრიან გააჭრიან გაგვაჭრიან გაგაჭრიან გააჭრიან
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B. (S., O.d., O.ind.) გავუჭრი – I will cut it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიჭრი გავუჭრი ----- გაგიჭრით გავუჭრი

II s. გამიჭრი ----- გაუჭრი გაგვიჭრი ----- გაუჭრი

III s. გამიჭრის გაგიჭრის გაუჭრის გაგვიჭრის გაგიჭრით გაუჭრის

I pl. ----- გაგიჭრით გავუჭრით ----- გაგიჭრით გავუჭრით

II pl. გამიჭრით ----- გაუჭრით გაგვიჭრით ----- გაუჭრით

III pl. გამიჭრიან გაგიჭრიან გაუჭრიან გაგვიჭრიან გაგიჭრიან გაუჭრიან

C. (S., O.d.) გავიჭრი – I will cut it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიჭრი ----- ----- გავიჭრი

II s. ----- ----- გაიჭრი ----- ----- გაიჭრი

III s. ----- ----- გაიჭრის ----- ----- გაიჭრის

I pl. ----- ----- გავიჭრით ----- ----- გავიჭრით

II pl. ----- ----- გაიჭრით ----- ----- გაიჭრით

III pl. ----- ----- გაიჭრიან ----- ----- გაიჭრიან

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d.) გავჭრიდი – I would cut it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგჭრიდი გავჭრიდი ----- გაგჭრიდით გავჭრიდი

II s. გამჭრიდი ----- გაჭრიდი გაგვჭრიდი ----- გაჭრიდი

III s. გამჭრიდა გაგჭრიდა გაჭრიდა გაგვჭრიდა გაგჭრიდათ გაჭრიდა

I pl. ----- გაგჭრიდით გავჭრიდით ----- გაგჭრიდით გავჭრიდით

II pl. გამჭრიდით ----- გაჭრიდით გაგვჭრიდით ----- გაჭრიდით

III pl. გამჭრიდნენ გაგჭრიდნენ გაჭრიდნენ გაგვჭრიდნენ გაგჭრიდნენ გაჭრიდნენ
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A-I. (S., O.d., O.ind.) გავაჭრიდი – I would cut it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგაჭრიდი გავაჭრიდი ----- გაგაჭრიდით გავაჭრიდი

II s. გამაჭრიდი ----- გააჭრიდი გაგვაჭრიდი ----- გააჭრიდი

III s. გამაჭრიდა გაგაჭრიდა გააჭრიდა გაგვაჭრიდა გაგაჭრიდათ გააჭრიდა

I pl. ----- გაგაჭრიდით გავაჭრიდით ----- გაგაჭრიდით გავაჭრიდით

II pl. გამაჭრიდით ----- გააჭრიდით გაგვაჭრიდით ----- გააჭრიდით

III pl. გამაჭრიდნენ გაგაჭრიდნენ გააჭრიდნენ გაგვაჭრიდნენ გაგაჭრიდნენ გააჭრიდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) გავუჭრიდი – I would cut it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიჭრიდი გავუჭრიდი ----- გაგიჭრიდით გავუჭრიდი

II s. გამიჭრიდი ----- გაუჭრიდი გაგვიჭრიდი ----- გაუჭრიდი

III s. გამიჭრიდა გაგიჭრიდა გაუჭრიდა გაგვიჭრიდა გაგიჭრიდათ გაუჭრიდა

I pl. ----- გაგიჭრიდით გავუჭრიდით ----- გაგიჭრიდით გავუჭრიდით

II pl. გამიჭრიდით ----- გაუჭრიდით გაგვიჭრიდით ----- გაუჭრიდით

III pl. გამიჭრიდნენ გაგიჭრიდნენ გაუჭრიდნენ გაგვიჭრიდნენ გაგიჭრიდნენ გაუჭრიდნენ

C. (S., O.d.) გავიჭრიდი – I would cut it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიჭრიდი ----- ----- გავიჭრიდი

II s. ----- ----- გაიჭრიდი ----- ----- გაიჭრიდი

III s. ----- ----- გაიჭრიდა ----- ----- გაიჭრიდა

I pl. ----- ----- გავიჭრიდით ----- ----- გავიჭრიდით

II pl. ----- ----- გაიჭრიდით ----- ----- გაიჭრიდით

III pl. ----- ----- გაიჭრიდნენ ----- ----- გაიჭრიდნენ
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მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d.) გავჭრიდე – (if) I were to cut it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგჭრიდე გავჭრიდე ----- გაგჭრიდეთ გავჭრიდე

II s. გამჭრიდე ----- გაჭრიდე გაგვჭრიდე ----- გაჭრიდე

III s. გამჭრიდეს გაგჭრიდეს გაჭრიდეს გაგვჭრიდეს გაგჭრიდეთ გაჭრიდეს

I pl. ----- გაგჭრიდეთ გავჭრიდეთ ----- გაგჭრიდეთ გავჭრიდეთ

II pl. გამჭრიდეთ ----- გაჭრიდეთ გაგვჭრიდეთ ----- გაჭრიდეთ

III pl. გამჭრიდნენ გაგჭრიდნენ გაჭრიდნენ გაგვჭრიდნენ გაგჭრიდნენ გაჭრიდნენ

A-I. (S., O.d., O.ind.) გავაჭრიდე – (if) I were to cut it on him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგაჭრიდე გავაჭრიდე ----- გაგაჭრიდეთ გავაჭრიდე

II s. გამაჭრიდე ----- გააჭრიდე გაგვაჭრიდე ----- გააჭრიდე

III s. გამაჭრიდეს გაგაჭრიდეს გააჭრიდეს გაგვაჭრიდეს გაგაჭრიდეთ გააჭრიდეს

I pl. ----- გაგაჭრიდეთ გავაჭრიდეთ ----- გაგაჭრიდეთ გავაჭრიდეთ

II pl. გამაჭრიდეთ ----- გააჭრიდეთ გაგვაჭრიდეთ ----- გააჭრიდეთ

III pl. გამაჭრიდნენ გაგაჭრიდნენ გააჭრიდნენ გაგვაჭრიდნენ გაგაჭრიდნენ გააჭრიდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) გავუჭრიდე – (if) I were to cut it for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიჭრიდე გავუჭრიდე ----- გაგიჭრიდეთ გავუჭრიდე

II s. გამიჭრიდე ----- გაუჭრიდე გაგვიჭრიდე ----- გაუჭრიდე

III s. გამიჭრიდეს გაგიჭრიდეს გაუჭრიდეს გაგვიჭრიდეს გაგიჭრიდეთ გაუჭრიდეს

I pl. ----- გაგიჭრიდეთ გავუჭრიდეთ ----- გაგიჭრიდეთ გავუჭრიდეთ

II pl. გამიჭრიდეთ ----- გაუჭრიდეთ გაგვიჭრიდეთ ----- გაუჭრიდეთ

III pl. გამიჭრიდნენ გაგიჭრიდნენ გაუჭრიდნენ გაგვიჭრიდნენ გაგიჭრიდნენ გაუჭრიდნენ
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C. (S., O.d.) გავიჭრიდე – (if) I were to cut it for myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიჭრიდე ----- ----- გავიჭრიდე

II s. ----- ----- გაიჭრიდე ----- ----- გაიჭრიდე

III s. ----- ----- გაიჭრიდეს ----- ----- გაიჭრიდეს

I pl. ----- ----- გავიჭრიდეთ ----- ----- გავიჭრიდეთ

II pl. ----- ----- გაიჭრიდეთ ----- ----- გაიჭრიდეთ

III pl. ----- ----- გაიჭრიდნენ ----- ----- გაიჭრიდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d.) (გა)ვჭერი – I cut it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გჭერი (გა)ვჭერი ----- (გა)გჭერით (გა)ვჭერი

II s. (გა)მჭერი ----- (გა)ჭერი (გა)გვჭერი ----- (გა)ჭერი

III s. (გა)მჭრა (გა)გჭრა (გა)ჭრა (გა)გვჭრა (გა)გჭრათ (გა)ჭრა

I pl. ----- (გა)გჭერით (გა)ვჭერით ----- (გა)გვჭერით (გა)ვჭერით

II pl. (გა)მჭერით ----- (გა)ჭერით (გა)გვჭერით ----- (გა)ჭერით

III pl. (გა)მჭრეს (გა)გჭრეს (გა)ჭრეს (გა)გვჭრეს (გა)გჭრეს (გა)ჭრეს

A-I. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვაჭერი – I cut it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გაჭერი (გა)ვაჭერი ----- (გა)გაჭერით (გა)ვაჭერი

II s. (გა)მაჭერი ----- (გა)აჭერი (გა)გვაჭერი ----- (გა)აჭერი

III s. (გა)მაჭრა (გა)გაჭრა (გა)აჭრა (გა)გვაჭრა (გა)გაჭრათ (გა)აჭრა

I pl. ----- (გა)გაჭერით (გა)ვაჭერით ----- (გა)გაჭერით (გა)ვაჭერით

II pl. (გა)მაჭერით ----- (გა)აჭერით (გა)გვაჭერით ----- (გა)აჭერით

III pl. (გა)მაჭრეს (გა)გაჭრეს (გა)აჭრეს (გა)გვაჭრეს (გა)გაწერეს (გა)აჭრეს

215



B. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვუჭერი – I cut it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გიჭერი (გა)ვუჭერი ----- (გა)გიჭერით (გა)ვუჭერი

II s. (გა)მიჭერი ----- (გა)უჭერი (გა)გვიჭერი ----- (გა)უჭერი

III s. (გა)მიჭრა (გა)გიჭრა (გა)უჭრა (გა)გვიჭრა (გა)გიჭრათ (გა)უჭრა

I pl. ----- (გა)გიჭერით (გა)ვუჭერით ----- (გა)გიჭერით (გა)ვუჭერით

II pl. (გა)მიჭერით ----- (გა)უჭერით (გა)გვიჭერით ----- (გა)უჭერით

III pl. (გა)მიჭრეს (გა)გიჭრეს (გა)უჭრეს (გა)გვიჭრეს (გა)გიჭრეს (გა)უჭრეს

C. (S., O.d.) (გა)ვიჭერი – I cut it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (გა)ვიჭერი ----- ----- (გა)ვიჭერი

II s. ----- ----- (გა)იჭერი ----- ----- (გა)იჭერი

III s. ----- ----- (გა)იჭრა ----- ----- (გა)იჭრა

I pl. ----- ----- (გა)ვიჭერით ----- ----- (გა)ვიჭერით

II pl. ----- ----- (გა)იჭერით ----- ----- (გა)იჭერით

III pl. ----- ----- (გა)იჭრეს ----- ----- (გა)იჭრეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d.) (გა)ვჭრა – I (should) cut it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გჭრა (გა)ვჭრა ----- (გა)გჭრათ (გა)ვჭრა

II s. (გა)მჭრა ----- (გა)ჭრა (გა)გვჭრა ----- (გა)ჭრა

III s. (გა)მჭრას (გა)გჭრას (გა)ჭრას (გა)გვჭრას (გა)გჭრათ (გა)ჭრას

I pl. ----- (გა)გჭრათ (გა)ვჭრათ ----- (გა)გჭრათ (გა)ვჭრათ

II pl. (გა)მჭრათ ----- (გა)ჭრათ (გა)გვჭრათ ----- (გა)ჭრათ

III pl. (გა)მჭრან (გა)გჭრან (გა)ჭრან (გა)გვჭრან (გა)გჭრან (გა)ჭრან
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A-I. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვაჭრა – I (should) cut it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გაჭრა (გა)ვაჭრა ----- (გა)გაჭრათ (გა)ვაჭრა

II s. (გა)მაჭრა ----- (გა)აჭრა (გა)გვაჭრა ----- (გა)აჭრა

III s. (გა)მაჭრას (გა)გაჭრას (გა)აჭრას (გა)გვაჭრას (გა)გაჭრათ (გა)აჭრას

I pl. ----- (გა)გაჭრათ (გა)ვაჭრათ ----- (გა)გაჭრათ (გა)ვაჭრათ

II pl. (გა)მაჭრათ ----- (გა)აჭრათ (გა)გვაჭრათ ----- (გა)აჭრათ

III pl. (გა)მაჭრან (გა)გაჭრან (გა)აჭრან (გა)გვაჭრან (გა)გაჭრან (გა)აჭრან

B. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვუჭრა – I (should) cut it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გიჭრა (გა)ვუჭრა ----- (გა)გიჭრათ (გა)ვუჭრა

II s. (გა)მიჭრა ----- (გა)უჭრა (გა)გვიჭრა ----- (გა)უჭრა

III s. (გა)მიჭრას (გა)გიჭრას (გა)უჭრას (გა)გვიჭრას (გა)გიჭრათ (გა)უჭრას

I pl. ----- (გა)გიჭრათ (გა)ვუჭრათ ----- (გა)გიჭრათ (გა)ვუჭრათ

II pl. (გა)მიჭრათ ----- (გა)უჭრათ (გა)გვიჭრათ ----- (გა)უჭრათ

III pl. (გა)მიჭრან (გა)გიჭრან (გა)უჭრან (გა)გვიჭრან (გა)გიჭრან (გა)უჭრან

C. (S., O.d.) (გა)ვიჭრა – I (should) cut it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (გა)ვიჭრა ----- ----- (გა)ვიჭრა

II s. ----- ----- (გა)იჭრა ----- ----- (გა)იჭრა

III s. ----- ----- (გა)იჭრას ----- ----- (გა)იჭრას

I pl. ----- ----- (გა)ვიჭრათ ----- ----- (გა)ვიჭრათ

II pl. ----- ----- (გა)იჭრათ ----- ----- (გა)იჭრათ

III pl. ----- ----- (გა)იჭრან ----- ----- (გა)იჭრან
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) (გა)მიჭრია – (it seems) I have cut it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)მიჭრიხარ (გა)მიჭრია ----- (გა)მიჭრიხართ (გა)მიჭრია

II s. (გა)გიჭრივარ ----- (გა)გიჭრია (გა)გიჭრივართ ----- (გა)გიჭრია

III s. (გა)ვუჭრივარ (გა)უჭრიხარ (გა)უჭრია (გა)ვუჭრივართ (გა)უჭრიხართ (გა)უჭრია

I pl. ----- (გა)გვიჭრიხარ (გა)გვიჭრია ----- (გა)გვიჭრიხართ (გა)გვიჭრია

II pl. (გა)გიჭრივართ ----- (გა)გიჭრიათ (გა)გიჭრივართ ----- (გა)გიჭრიათ

III pl. (გა)ვუჭრივარ (გა)უჭრიხარ (გა)უჭრიათ (გა)ვუჭრივართ (გა)უჭრიხართ (გა)უჭრიათ

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) (გა)მეჭრა – (if) had cut it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)მეჭერი (გა)მეჭრა ----- (გა)მეჭერით (გა)მეჭრა

II s. (გა)გეჭერი ----- (გა)გეჭრა (გა)გეჭერით ----- (გა)გეჭრა

III s. (გა)ვეჭერი (გა)ეჭერი (გა)ეჭრა (გა)ვეჭერით (გა)ეჭერით (გა)ეჭრა

I pl. ----- (გა)გვეჭერი (გა)გვეჭრა ----- (გა)გვეჭერით (გა)გვეჭრა

II pl. (გა)გეჭერით ----- (გა)გეჭრათ (გა)გეჭერით ----- (გა)გეჭრათ

III pl. (გა)ვეჭერი (გა)ეჭერი (გა)ეჭრათ (გა)ვეჭერით (გა)ეჭერით (გა)ეჭრათ
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III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) (გა)მეჭრას – (I wish) I could cut it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)მეჭრა (გა)მეჭრას ----- (გა)მეჭრათ (გა)მეჭრას

II s. (გა)გეჭრა ----- (გა)გეჭრას (გა)გეჭრათ ----- (გა)გეჭრას

III s. (გა)ვეჭრა (გა)ეჭა (გა)ეჭრას (გა)ვეჭრათ (გა)ეჭრათ (გა)ეჭრას

I pl. ----- (გა)გვეჭრა (გა)გვეჭრას ----- (გა)გვეჭრათ (გა)გვეჭრას

II pl. (გა)გეჭრათ ----- (გა)გეჭრათ (გა)გეჭრათ ----- (გა)გეჭრათ

III pl. (გა)ვეჭრა (გა)ეჭრა (გა)ეჭრათ (გა)ვეჭრათ (გა)ეჭრათ (გა)ეჭრათ

Causative Conjugation

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაჭრევინებ – I am making him/her/it cut it / I make him/her/it cut it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაჭრევინებ ვაჭრევინებ ----- გაჭრევინებთ ვაჭრევინებ

II s. მაჭრევინებ ----- აჭრევინებ გვაჭრევინებ ----- აჭრევინებ

III s. მაჭრევინებს გაჭრევინებს აჭრევინებს გვაჭრევინებს გაჭრევინებთ აჭრევინებს

I pl. ----- გაჭრევინებთ ვაჭრევინებთ ----- გაჭრევინებთ ვაჭრევინებთ

II pl. მაჭრევინებთ ----- აჭრევინებთ გვაჭრევინებთ ----- აჭრევინებთ

III pl. მაჭრევინებენ გაჭრევინებენ აჭრევინებენ გვაჭრევინებენ გაჭრევინებენ აჭრევინებენ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუჭრევინებ – I am making him/her/it cut it (for him/her/it) / I make him/her/it cut it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიჭრევინებ ვუჭრევინებ ----- გიჭრევინებთ ვუჭრევინებ

II s. მიჭრევინებ ----- უჭრევინებ გვიჭრევინებ ----- უჭრევინებ

III s. მიჭრევინებს გიჭრევინებს უჭრევინებს გვიჭრევინებს გიჭრევინებთ უჭრევინებს

I pl. ----- გიჭრევინებთ ვუჭრევინებთ ----- გიჭრევინებთ ვუჭრევინებთ

II pl. მიჭრევინებთ ----- უჭრევინებთ გვიჭრევინებთ ----- უჭრევინებთ

III pl. მიჭრევინებენ გიჭრევინებენ უჭრევინებენ გვიჭრევინებენ გიჭრევინებენ უჭრევინებენ

C. (S., O.d.) ვიჭრევინებ – I am making (him/her/it) cut it for me / I make (him/her/it) cut it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიჭრევინებ ----- ----- ვიჭრევინებ

II s. ----- ----- იჭრევინებ ----- ----- იჭრევინებ

III s. ----- ----- იჭრევინებს ----- ----- იჭრევინებს

I pl. ----- ----- ვიჭრევინებთ ----- ----- ვიჭრევინებთ

II pl. ----- ----- იჭრევინებთ ----- ----- იჭრევინებთ

III pl. ----- ----- იჭრევინებენ ----- ----- იჭრევინებენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაჭრევინებდი – I was making him/her/it cut it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაჭრევინებდი ვაჭრევინებდი ----- გაჭრევინებდით ვაჭრევინებდი

II s. მაჭრევინებდი ----- აჭრევინებდი გვაჭრევინებდი ----- აჭრევინებდი

III s. მაჭრევინებდა გაჭრევინებდა აჭრევინებდა გვაჭრევინებდა გაჭრევინებდათ აჭრევინებდა

I pl. ----- გაჭრევინებდით ვაჭრევინებდით ----- გაჭრევინებდით ვაჭრევინებდით

II pl. მაჭრევინებდით ----- აჭრევინებდით გვაჭრევინებდით ----- აჭრევინებდით

III pl. მაჭრევინებდნენ გაჭრევინებდნენ აჭრევინებდნენ გვაჭრევინებდნენ გაჭრევინებდნენ აჭრევინებდნენ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუჭრევინებდი – I was making him/her/it cut it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიჭრევინებდი ვუჭრევინებდი ----- გიჭრევინებდით ვუჭრევინებდი

II s. მიჭრევინებდი ----- უჭრევინებდი გვიჭრევინებდი ----- უჭრევინებდი

III s. მიჭრევინებდა გიჭრევინებდა უჭრევინებდა გვიჭრევინებდა გიჭრევინებდათ უჭრევინებდა

I pl. ----- გიჭრევინებდით ვუჭრევინებდით ----- გიჭრევინებდით ვუჭრევინებდით

II pl. მიჭრევინებდით ----- უჭრევინებდით გვიჭრევინებდით ----- უჭრევინებდით

III pl. მიჭრევინებდნენ გიჭრევინებდნენ უჭრევინებდნენ გვიჭრევინებდნენ გიჭრევინებდნენ უჭრევინებდნენ

C. (S., O.d.) ვიჭრევინებდი – I was making (him/her/it) cut it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიჭრევინებდი ----- ----- ვიჭრევინებდი

II s. ----- ----- იჭრევინებდი ----- ----- იჭრევინებდი

III s. ----- ----- იჭრევინებდა ----- ----- იჭრევინებდა

I pl. ----- ----- ვიჭრევინებდით ----- ----- ვიჭრევინებდით

II pl. ----- ----- იჭრევინებდით ----- ----- იჭრევინებდით

III pl. ----- ----- იჭრევინებდნენ ----- ----- იჭრევინებდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაჭრევინებდე – (if) I were making him/her/it cut it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაჭრევინებდე ვაჭრევინებდე ----- გაჭრევინებდეთ ვაჭრევინებდე

II s. მაჭრევინებდე ----- აჭრევინებდე გვაჭრევინებდე ----- აჭრევინებდე

III s. მაჭრევინებდეს გაჭრევინებდეს აჭრევინებდეს გვაჭრევინებდეს გაჭრევინებდეთ აჭრევინებდეს

I pl. ----- გაჭრევინებდეთ ვაჭრევინებდეთ ----- გაჭრევინებდეთ ვაჭრევინებდეთ

II pl. მაჭრევინებდეთ ----- აჭრევინებდეთ გვაჭრევინებდეთ ----- აჭრევინებდეთ

III pl. მაჭრევინებდნენ გაჭრევინებდნენ აჭრევინებდნენ გვაჭრევინებდნენ გაჭრევინებდნენ აჭრევინებდნენ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუჭრევინებდე – (if) I were making him/her/it cut it (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიჭრევინებდე ვუჭრევინებდე ----- გიჭრევინებდეთ ვუჭრევინებდე

II s. მიჭრევინებდე ----- უჭრევინებდე გვიჭრევინებდე ----- უჭრევინებდე

III s. მიჭრევინებდეს გიჭრევინებდეს უჭრევინებდეს გვიჭრევინებდეს გიჭრევინებდეთ უჭრევინებდეს

I pl. ----- გიჭრევინებდეთ ვუჭრევინებდეთ ----- გიჭრევინებდეთ ვუჭრევინებდეთ

II pl. მიჭრევინებდეთ ----- უჭრევინებდეთ გვიჭრევინებდეთ ----- უჭრევინებდეთ

III pl. მიჭრევინებდნენ გიჭრევინებდნენ უჭრევინებდნენ გვიჭრევინებდნენ გიჭრევინებდნენ უჭრევინებდნენ

C. (S., O.d.) ვიჭრევინებდე – (if) I were making (him/her/it) cut it for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიჭრევინებდე ----- ----- ვიჭრევინებდე

II s. ----- ----- იჭრევინებდე ----- ----- იჭრევინებდე

III s. ----- ----- იჭრევინებდეს ----- ----- იჭრევინებდეს

I pl. ----- ----- ვიჭრევინებდეთ ----- ----- ვიჭრევინებდეთ

II pl. ----- ----- იჭრევინებდეთ ----- ----- იჭრევინებდეთ

III pl. ----- ----- იჭრევინებდნენ ----- ----- იჭრევინებდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d., O.ind.) გავაჭრევინებ – I will make him/her/it cut it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგაჭრევინებ გავაჭრევინებ ----- გაგაჭრევინებთ გავაჭრევინებ

II s. გამაჭრევინებ ----- გააჭრევინებ გაგვაჭრევინებ ----- გააჭრევინებ

III s. გამაჭრევინებს გაგაჭრევინებს გააჭრევინებს გაგვაჭრევინებს გაგაჭრევინებთ გააჭრევინებს

I pl. ----- გაგაჭრევინებთ გავაჭრევინებთ ----- გაგაჭრევინებთ გავაჭრევინებთ

II pl. გამაჭრევინებთ ----- გააჭრევინებთ გაგვაჭრევინებთ ----- გააჭრევინებთ

III pl. გამაჭრევინებენ გაგაჭრევინებენ გააჭრევინებენ გაგვაჭრევინებენ გაგაჭრევინებენ გააჭრევინებენ
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B. (S., O.d., O.ind.) გავუჭრევინებ – I will make him/her/it cut it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიჭრევინებ გავუჭრევინებ ----- გაგიჭრევინებთ გავუჭრევინებ

II s. გამიჭრევინებ ----- გაუჭრევინებ გაგვიჭრევინებ ----- გაუჭრევინებ

III s. გამიჭრევინებს გაგიჭრევინებს გაუჭრევინებს გაგვიჭრევინებს გაგიჭრევინებთ გაუჭრევინებს

I pl. ----- გაგიჭრევინებთ გავუჭრევინებთ ----- გაგიჭრევინებთ გავუჭრევინებთ

II pl. გამიჭრევინებთ ----- გაუჭრევინებთ გაგვიჭრევინებთ ----- გაუჭრევინებთ

III pl. გამიჭრევინებენ გაგიჭრევინებენ გაუჭრევინებენ გაგვიჭრევინებენ გაგიჭრევინებენ გაუჭრევინებენ

C. (S., O.d.) გავიჭრევინებ – I will make (him/her/it) cut it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიჭრევინებ ----- ----- გავიჭრევინებ

II s. ----- ----- გაიჭრევინებ ----- ----- გაიჭრევინებ

III s. ----- ----- გაიჭრევინებს ----- ----- გაიჭრევინებს

I pl. ----- ----- გავიჭრევინებთ ----- ----- გავიჭრევინებთ

II pl. ----- ----- გაიჭრევინებთ ----- ----- გაიჭრევინებთ

III pl. ----- ----- გაიჭრევინებენ ----- ----- გაიჭრევინებენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d., O.ind.)  გავაჭრევინებდი – I would make him/her/it cut it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგაჭრევინებდი გავაჭრევინებდი ----- გაგაჭრევინებდით გავაჭრევინებდი

II s. გამაჭრევინებდი ----- გააჭრევინებდი გაგვაჭრევინებდი ----- გააჭრევინებდი

III s. გამაჭრევინებდა გაგაჭრევინებდა გააჭრევინებდა გაგვაჭრევინებდა გაგაჭრევინებდათ გააჭრევინებდა

I pl. ----- გაგაჭრევინებდით გავაჭრევინებდით ----- გაგაჭრევინებდით გავაჭრევინებდით

II pl. გამაჭრევინებდით ----- გააჭრევინებდით გაგვაჭრევინებდით ----- გააჭრევინებდით

III pl. გამაჭრევინებდნენ გაგაჭრევინებდნენ გააჭრევინებდნენ გაგვაჭრევინებდნენ გაგაჭრევინებდნენ გააჭრევინებდნენ
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B. (S., O.d., O.ind.) გავუჭრევინებდი – I would make him/her/it cut it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიჭრევინებდი გავუჭრევინებდი ----- გაგიჭრევინებდით გავუჭრევინებდი

II s. გამიჭრევინებდი ----- გაუჭრევინებდი გაგვიჭრევინებდი ----- გაუჭრევინებდი

III s. გამიჭრევინებდა გაგიჭრევინებდა გაუჭრევინებდა გაგვიჭრევინებდა გაგიჭრევინებდათ გაუჭრევინებდა

I pl. ----- გაგიჭრევინებდით გავუჭრევინებდით ----- გაგიჭრევინებდით გავუჭრევინებდით

II pl. გამიჭრევინებდით ----- გაუჭრევინებდით გაგვიჭრევინებდით ----- გაუჭრევინებდით

III pl. გამიჭრევინებდნენ გაგიჭრევინებდნენ გაუჭრევინებდნენ გაგვიჭრევინებდნენ გაგიჭრევინებდნენ გაუჭრევინებდნენ

C. (S., O.d.) გავიჭრევინებდი – I would make (him/her/it) cut it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიჭრევინებდი ----- ----- გავიჭრევინებდი

II s. ----- ----- გაიჭრევინებდი ----- ----- გაიჭრევინებდი

III s. ----- ----- გაიჭრევინებდა ----- ----- გაიჭრევინებდა

I pl. ----- ----- გავიჭრევინებდით ----- ----- გავიჭრევინებდით

II pl. ----- ----- გაიჭრევინებდით ----- ----- გაიჭრევინებდით

III pl. ----- ----- გაიჭრევინებდნენ ----- ----- გაიჭრევინებდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) გავაჭრევინებდე – (if) I were to make him/her/it cut it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგაჭრევინებდე გავაჭრევინებდე ----- გაგაჭრევინებდეთ გავაჭრევინებდე

II s. გამაჭრევინებდე ----- გააჭრევინებდე გაგვაჭრევინებდე ----- გააჭრევინებდე

III s. გამაჭრევინებდეს გაგაჭრევინებდეს გააჭრევინებდეს გაგვაჭრევინებდეს გაგაჭრევინებდეთ გააჭრევინებდეს

I pl. ----- გაგაჭრევინებდეთ გავაჭრევინებდეთ ----- გაგაჭრევინებდეთ გავაჭრევინებდეთ

II pl. გამაჭრევინებდეთ ----- გააჭრევინებდეთ გაგვაჭრევინებდეთ ----- გააჭრევინებდეთ

III pl. გამაჭრევინებდნენ გაგაჭრევინებდნენ გააჭრევინებდნენ გაგვაჭრევინებდნენ გაგაჭრევინებდნენ გააჭრევინებდნენ
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B. (S., O.d., O.ind.) გავუჭრევინებდე – (if) I were to make him/her/it cut it (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიჭრევინებდე გავუჭრევინებდე ----- გაგიჭრევინებდეთ გავუჭრევინებდე

II s. გამიჭრევინებდე ----- გაუჭრევინებდე გაგვიჭრევინებდე ----- გაუჭრევინებდე

III s. გამიჭრევინებდეს გაგიჭრევინებდეს გაუჭრევინებდეს გაგვიჭრევინებდეს გაგიჭრევინებდეთ გაუჭრევინებდეს

I pl. ----- გაგიჭრევინებდეთ გავუჭრევინებდეთ ----- გაგიჭრევინებდეთ გავუჭრევინებდეთ

II pl. გამიჭრევინებდეთ ----- გაუჭრევინებდეთ გაგვიჭრევინებდეთ ----- გაუჭრევინებდეთ

III pl. გამიჭრევინებდნენ გაგიჭრევინებდნენ გაუჭრევინებდნენ გაგვიჭრევინებდნენ გაგიჭრევინებდნენ გაუჭრევინებდნენ

C. (S., O.d.) გავიჭრევინებდე – (if) I were to make (him/her/it) cut it for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიჭრევინებდე ----- ----- გავიჭრევინებდე

II s. ----- ----- გაიჭრევინებდე ----- ----- გაიჭრევინებდე

III s. ----- ----- გაიჭრევინებდეს ----- ----- გაიჭრევინებდეს

I pl. ----- ----- გავიჭრევინებდეთ ----- ----- გავიჭრევინებდეთ

II pl. ----- ----- გაიჭრევინებდეთ ----- ----- გაიჭრევინებდეთ

III pl. ----- ----- გაიჭრევინებდნენ ----- ----- გაიჭრევინებდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვაჭრევინე – I made him/her/it cut it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გაჭრევინე (გა)ვაჭრევინე ----- (გა)გაჭრევინეთ (გა)ვაჭრევინე

II s. (გა)მაჭრევინე ----- (გა)აჭრევინე (გა)გვაჭრევინე ----- (გა)აჭრევინე

III s. (გა)მაჭრევინა (გა)გაჭრევინა (გა)აჭრევინა (გა)გვაჭრევინა (გა)გაჭრევინათ (გა)აჭრევინა

I pl. ----- (გა)გაჭრევინეთ (გა)ვაჭრევინეთ ----- (გა)გაჭრევინეთ (გა)ვაჭრევინეთ

II pl. (გა)მაჭრევინეთ ----- (გა)აჭრევინეთ (გა)გვაჭრევინეთ ----- (გა)აჭრევინეთ

III pl. (გა)მაჭრევინეს (გა)გაჭრევინეს (გა)აჭრევინეს (გა)გვაჭრევინეს (გა)გაჭრევინეს (გა)აჭრევინეს
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B. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვუჭრევინე – I made him/her/it cut it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გიჭრევინე (გა)ვუჭრევინე ----- (გა)გიჭრევინეთ (გა)ვუჭრევინე

II s. (გა)მიჭრევინე ----- (გა)უჭრევინე (გა)გვიჭრევინე ----- (გა)უჭრევინე

III s. (გა)მიჭრევინა (გა)გიჭრევინა (გა)უჭრევინა (გა)გვიჭრევინა (გა)გიჭრევინათ (გა)უჭრევინა

I pl. ----- (გა)გიჭრევინეთ (გა)ვუჭრევინეთ ----- (გა)გიჭრევინეთ (გა)ვუჭრევინეთ

II pl. (გა)მიჭრევინეთ ----- (გა)უჭრევინეთ (გა)გვიჭრევინეთ ----- (გა)უჭრევინეთ

III pl. (გა)მიჭრევინეს (გა)გიჭრევინეს (გა)უჭრევინეს (გა)გვიჭრევინეს (გა)გიჭრევინეს (გა)უჭრევინეს

C. (S., O.d.) (გა)ვიჭრევინე – I made (him/her/it) cut it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (გა)ვიჭრევინე ----- ----- (გა)ვიჭრევინე

II s. ----- ----- (გა)იჭრევინე ----- ----- (გა)იჭრევინე

III s. ----- ----- (გა)იჭრევინა ----- ----- (გა)იჭრევინა

I pl. ----- ----- (გა)ვიჭრევინეთ ----- ----- (გა)ვიჭრევინეთ

II pl. ----- ----- (გა)იჭრევინეთ ----- ----- (გა)იჭრევინეთ

III pl. ----- ----- (გა)იჭრევინეს ----- ----- (გა)იჭრევინეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვაჭრევინო – I (should) make him/her/it cut it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გაჭრევინო (გა)ვაჭრევინო ----- (გა)გაჭრევინოთ (გა)ვაჭრევინო

II s. (გა)მაჭრევინო ----- (გა)აჭრევინო (გა)გვაჭრევინო ----- (გა)აჭრევინო

III s. (გა)მაჭრევინოს (გა)გაჭრევინოს (გა)აჭრევინოს (გა)გვაჭრევინოს (გა)გაჭრევინოთ (გა)აჭრევინოს

I pl. ----- (გა)გაჭრევინოთ (გა)ვაჭრევინოთ ----- (გა)გაჭრევინოთ (გა)ვაჭრევინოთ

II pl. (გა)მაჭრევინოთ ----- (გა)აჭრევინოთ (გა)გვაჭრევინოთ ----- (გა)აჭრევინოთ

III pl. (გა)მაჭრევინონ (გა)გაჭრევინონ (გა)აჭრევინონ (გა)გვაჭრევინონ (გა)გაჭრევინონ (გა)აჭრევინონ
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B. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვუჭრევინო – I (should) make him/her/it cut it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გიჭრევინო (გა)ვუჭრევინო ----- (გა)გიჭრევინოთ (გა)ვუჭრევინო

II s. (გა)მიჭრევინო ----- (გა)უჭრევინო (გა)გვიჭრევინო ----- (გა)უჭრევინო

III s. (გა)მიჭრევინოს (გა)გიჭრევინოს (გა)უჭრევინოს (გა)გვიჭრევინოს (გა)გიჭრევინოთ (გა)უჭრევინოს

I pl. ----- (გა)გიჭრევინოთ (გა)ვუჭრევინოთ ----- (გა)გიჭრევინოთ (გა)ვუჭრევინოთ

II pl. (გა)მიჭრევინოთ ----- (გა)უჭრევინოთ (გა)გვიჭრევინოთ ----- (გა)უჭრევინოთ

III pl. (გა)მიჭრევინონ (გა)გიჭრევინონ (გა)უჭრევინონ (გა)გვიჭრევინონ (გა)გიჭრევინონ (გა)უჭრევინონ

C. (S., O.d.) (გა)ვიჭრევინო – I (should) make (him/her/it) cut it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (გა)ვიჭრევინო ----- ----- (გა)ვიჭრევინო

II s. ----- ----- (გა)იჭრევინო ----- ----- (გა)იჭრევინო

III s. ----- ----- (გა)იჭრევინოს ----- ----- (გა)იჭრევინოს

I pl. ----- ----- (გა)ვიჭრევინოთ ----- ----- (გა)ვიჭრევინოთ

II pl. ----- ----- (გა)იჭრევინოთ ----- ----- (გა)იჭრევინოთ

III pl. ----- ----- (გა)იჭრევინონ ----- ----- (გა)იჭრევინონ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) (გა)მიჭრევინებია – (it seems) I have made (him/her/it) cut it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)მიჭრევინებიხარ (გა)მიჭრევინებია ----- (გა)მიჭრევინებიხართ (გა)მიჭრევინებია

II s. (გა)გიჭრევინებივარ ----- (გა)გიჭრევინებია (გა)გიჭრევინებივართ ----- (გა)გიჭრევინებია

III s. (გა)ვუჭრევინებივარ (გა)უჭრევინებიხარ (გა)უჭრევინებია (გა)ვუჭრევინებივართ (გა)უჭრევინებიხართ (გა)უჭრევინებია

I pl. ----- (გა)გვიჭრევინებიხარ (გა)გვიჭრევინებია ----- (გა)გვიჭრევინებიხართ (გა)გვიჭრევინებია

II pl. (გა)გიჭრევინებივართ ----- (გა)გიჭრევინებიათ (გა)გიჭრევინებივართ ----- (გა)გიჭრევინებიათ

III pl. (გა)ვუჭრევინებივარ (გა)უჭრევინებიხარ (გა)უჭრევინებიათ (გა)ვუჭრევინებივართ (გა)უჭრევინებიხართ (გა)უჭრევინებიათ
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II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) (გა)მეჭრევინებინა – (if) I had made (him/her/it) cut it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)მეჭრევინებინე (გა)მეჭრევინებინა ----- (გა)მეჭრევინებინეთ (გა)მეჭრევინებინა

II s. (გა)გეჭრევინებინე ----- (გა)გეჭრევინებინა (გა)გეჭრევინებინეთ ----- (გა)გეჭრევინებინა

III s. (გა)ვეჭრევინებინე (გა)ეჭრევინებინე (გა)ეჭრევინებინა (გა)ვეჭრევინებინეთ (გა)ეჭრევინებინეთ (გა)ეჭრევინებინა

I pl. ----- (გა)გვეჭრევინებინე (გა)გვეჭრევინებინა ----- (გა)გვეჭრევინებინეთ (გა)გვეჭრევინებინა

II pl. (გა)გეჭრევინებინეთ ----- (გა)გეჭრევინებინათ (გა)გეჭრევინებინეთ ----- (გა)გეჭრევინებინათ

III pl. (გა)ვეჭრევინებინე (გა)ეჭრევინებინე (გა)ეჭრევინებინათ (გა)ვეჭრევინებინეთ (გა)ეჭრევინებინეთ (გა)ეჭრევინებინათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) (გა)მეჭრევინებინოს – (I wish) I could make (him/her/it) cut it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)მეჭრევინებინო (გა)მეჭრევინებინოს ----- (გა)მეჭრევინებინოთ (გა)მეჭრევინებინოს

II s. (გა)გეჭრევინებინო ----- (გა)გეჭრევინებინოს (გა)გეჭრევინებინოთ ----- (გა)გეჭრევინებინოს

III s. (გა)ვეჭრევინებინო (გა)ეჭრევინებინო (გა)ეჭრევინებინოს (გა)ვეჭრევინებინოთ (გა)ეჭრევინებინოთ (გა)ეჭრევინებინოს

I pl. ----- (გა)გვეჭრევინებინო (გა)გვეჭრევინებინოს ----- (გა)გვეჭრევინებინოთ (გა)გვეჭრევინებინოს

II pl. (გა)გეჭრევინებინოთ ----- (გა)გეჭრევინებინოთ (გა)გეჭრევინებინოთ ----- (გა)გეჭრევინებინოთ

III pl. (გა)ვეჭრევინებინო (გა)ეჭრევინებინო (გა)ეჭრევინებინოთ (გა)ვეჭრევინებინოთ (გა)ეჭრევინებინოთ (გა)ეჭრევინებინოთ
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10.1.6. აპობს – he/she splits/chops (it)

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d.) ვაპობ – I am splitting/chopping it / I split/chop it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაპობ ვაპობ ----- გაპობთ ვაპობ

II s. მაპობ ----- აპობ გვაპობ ----- აპობ

III s. მაპობს გაპობს აპობს გვაპობს გაპობთ აპობს

I pl. ----- გაპობთ ვაპობთ ----- გაპობთ ვაპობთ

II pl. მაპობთ ----- აპობთ გვაპობთ ----- აპობთ

III pl. მაპობენ გაპობენ აპობენ გვაპობენ გაპობენ აპობენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუპობ – I am splitting/chopping it for him/her/it / I split/chop it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიპობ ვუპობ ----- გიპობთ ვუპობ

II s. მიპობ ----- უპობ გვიპობ ----- უპობ

III s. მიპობს გიპობს უპობს გვიპობს გიპობთ უპობს

I pl. ----- გიპობთ ვუპობთ ----- გიპობთ ვუპობთ

II pl. მიპობთ ----- უპობთ გვიპობთ ----- უპობთ

III pl. მიპობენ გიპობენ უპობენ გვიპობენ გიპობენ უპობენ
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C. (S., O.d.) ვიპობ – I am splitting/chopping it for myself / I split/chop it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიპობ ----- ----- ვიპობ

II s. ----- ----- იპობ ----- ----- იპობ

III s. ----- ----- იპობს ----- ----- იპობს

I pl. ----- ----- ვიპობთ ----- ----- ვიპობთ

II pl. ----- ----- იპობთ ----- ----- იპობთ

III pl. ----- ----- იპობენ ----- ----- იპობენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d.) ვაპობდი – I was splitting/chopping it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაპობდი ვაპობდი ----- გაპობდით ვაპობდი

II s. მაპობდი ----- აპობდი გვაპობდი ----- აპობდი

III s. მაპობდა გაპობდა აპობდა გვაპობდა გაპობდათ აპობდა

I pl. ----- გაპობდით ვაპობდით ----- გაპობდით ვაპობდით

II pl. მაპობდით ----- აპობდით გვაპობდით ----- აპობდით

III pl. მაპობდნენ გაპობდნენ აპობდნენ გვაპობდნენ გაპობდნენ აპობდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუპობდი – I was splitting/chopping it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიპობდი ვუპობდი ----- გიპობდით ვუპობდი

II s. მიპობდი ----- უპობდი გვიპობდი ----- უპობდი

III s. მიპობდა გიპობდა უპობდა გვიპობდა გიპობდათ უპობდა

I pl. ----- გიპობდით ვუპობდით ----- გიპობდით ვუპობდით

II pl. მიპობდით ----- უპობდით გვიპობდით ----- უპობდით

III pl. მიპობდნენ გიპობდნენ უპობდნენ გვიპობდნენ გიპობდნენ უპობდნენ
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C. (S., O.d.) ვიპობდი – I was splitting/chopping it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიპობდი ----- ----- ვიპობდი

II s. ----- ----- იპობდი ----- ----- იპობდი

III s. ----- ----- იპობდა ----- ----- იპობდა

I pl. ----- ----- ვიპობდით ----- ----- ვიპობდით

II pl. ----- ----- იპობდით ----- ----- იპობდით

III pl. ----- ----- იპობდნენ ----- ----- იპობდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d.) ვაპობდე – (if) I were splitting/chopping it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაპობდე ვაპობდე ----- გაპობდეთ ვაპობდე

II s. მაპობდე ----- აპობდე გვაპობდე ----- აპობდე

III s. მაპობდეს გაპობდეს აპობდეს გვაპობდეს გაპობდეთ აპობდეს

I pl. ----- გაპობდეთ ვაპობდეთ ----- გაპობდეთ ვაპობდეთ

II pl. მაპობდეთ ----- აპობდეთ გვაპობდეთ ----- აპობდეთ

III pl. მაპობდნენ გაპობდნენ აპობდნენ გვაპობდნენ გაპობდნენ აპობდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუპობდე – (if) I were splitting/chopping it for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიპობდე ვუპობდე ----- გიპობდეთ ვუპობდე

II s. მიპობდე ----- უპობდე გვიპობდე ----- უპობდე

III s. მიპობდეს გიპობდეს უპობდეს გვიპობდეს გიპობდეთ უპობდეს

I pl. ----- გიპობდეთ ვუპობდეთ ----- გიპობდეთ ვუპობდეთ

II pl. მიპობდეთ ----- უპობდეთ გვიპობდეთ ----- უპობდეთ

III pl. მიპობდნენ გიპობდნენ უპობდნენ გვიპობდნენ გიპობდნენ უპობდნენ
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C. (S., O.d.) ვიპობდე – (if) I were splitting/chopping it for myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიპობდე ----- ----- ვიპობდე

II s. ----- ----- იპობდე ----- ----- იპობდე

III s. ----- ----- იპობდეს ----- ----- იპობდეს

I pl. ----- ----- ვიპობდეთ ----- ----- ვიპობდეთ

II pl. ----- ----- იპობდეთ ----- ----- იპობდეთ

III pl. ----- ----- იპობდნენ ----- ----- იპობდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d.) გავაპობ – I will split/chop it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგაპობ გავაპობ ----- გაგაპობთ გავაპობ

II s. გამაპობ ----- გააპობ გაგვაპობ ----- გააპობ

III s. გამაპობს გაგაპობს გააპობს გაგვაპობს გაგაპობთ გააპობს

I pl. ----- გაგაპობთ გავაპობთ ----- გაგაპობთ გავაპობთ

II pl. გამაპობთ ----- გააპობთ გაგვაპობთ ----- გააპობთ

III pl. გამაპობენ გაგაპობენ გააპობენ გაგვაპობენ გაგაპობენ გააპობენ

B. (S., O.d., O.ind.) გავუპობ – I will split/chop it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიპობ გავუპობ ----- გაგიპობთ გავუპობ

II s. გამიპობ ----- გაუპობ გაგვიპობ ----- გაუპობ

III s. გამიპობს გაგიპობს გაუპობს გაგვიპობს გაგიპობთ გაუპობს

I pl. ----- გაგიპობთ გავუპობთ ----- გაგიპობთ გავუპობთ

II pl. გამიპობთ ----- გაუპობთ გაგვიპობთ ----- გაუპობთ

III pl. გამიპობენ გაგიპობენ გაუპობენ გაგვიპობენ გაგიპობენ გაუპობენ

232



C. (S., O.d.) გავიპობ – I will split/chop it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიპობ ----- ----- გავიპობ

II s. ----- ----- გაიპობ ----- ----- გაიპობ

III s. ----- ----- გაიპობს ----- ----- გაიპობს

I pl. ----- ----- გავიპობთ ----- ----- გავიპობთ

II pl. ----- ----- გაიპობთ ----- ----- გაიპობთ

III pl. ----- ----- გაიპობენ ----- ----- გაიპობენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d.) გავაპობდი – I would split/chop it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგაპობდი გავაპობდი ----- გაგაპობდით გავაპობდი

II s. გამაპობდი ----- გააპობდი გაგვაპობდი ----- გააპობდი

III s. გამაპობდა გაგაპობდა გააპობდა გაგვაპობდა გაგაპობდათ გააპობდა

I pl. ----- გაგაპობდით გავაპობდით ----- გაგაპობდით გავაპობდით

II pl. გამაპობდით ----- გააპობდით გაგვაპობდით ----- გააპობდით

III pl. გამაპობდნენ გაგაპობდნენ გააპობდნენ გაგვაპობდნენ გაგაპობდნენ გააპობდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) გავუპობდი – I would split/chop it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიპობდი გავუპობდი ----- გაგიპობდით გავუპობდი

II s. გამიპობდი ----- გაუპობდი გაგვიპობდი ----- გაუპობდი

III s. გამიპობდა გაგიპობდა გაუპობდა გაგვიპობდა გაგიპობდათ გაუპობდა

I pl. ----- გაგიპობდით გავუპობდით ----- გაგიპობდით გავუპობდით

II pl. გამიპობდით ----- გაუპობდით გაგვიპობდით ----- გაუპობდით

III pl. გამიპობდნენ გაგიპობდნენ გაუპობდნენ გაგვიპობდნენ გაგიპობდნენ გაუპობდნენ
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C. (S., O.d.) გავიპობდი – I would split/chop it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიპობდი ----- ----- გავიპობდი

II s. ----- ----- გაიპობდი ----- ----- გაიპობდი

III s. ----- ----- გაიპობდა ----- ----- გაიპობდა

I pl. ----- ----- გავიპობდით ----- ----- გავიპობდით

II pl. ----- ----- გაიპობდით ----- ----- გაიპობდით

III pl. ----- ----- გაიპობდნენ ----- ----- გაიპობდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d.) გავაპობდე – (if) I were to split/chop it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგაპობდე გავაპობდე ----- გაგაპობდეთ გავაპობდე

II s. გამაპობდე ----- გააპობდე გაგვაპობდე ----- გააპობდე

III s. გამაპობდეს გაგაპობდეს გააპობდეს გაგვაპობდეს გაგაპობდეთ გააპობდეს

I pl. ----- გაგაპობდეთ გავაპობდეთ ----- გაგაპობდეთ გავაპობდეთ

II pl. გამაპობდეთ ----- გააპობდეთ გაგვაპობდეთ ----- გააპობდეთ

III pl. გამაპობდნენ გაგაპობდნენ გააპობდნენ გაგვაპობდნენ გაგაპობდნენ გააპობდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) გავუპობდე – (if) I were to split/chop it for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიპობდე გავუპობდე ----- გაგიპობდეთ გავუპობდე

II s. გამიპობდე ----- გაუპობდე გაგვიპობდე ----- გაუპობდე

III s. გამიპობდეს გაგიპობდეს გაუპობდეს გაგვიპობდეს გაგიპობდეთ გაუპობდეს

I pl. ----- გაგიპობდეთ გავუპობდეთ ----- გაგიპობდეთ გავუპობდეთ

II pl. გამიპობდეთ ----- გაუპობდეთ გაგვიპობდეთ ----- გაუპობდეთ

III pl. გამიპობდნენ გაგიპობდნენ გაუპობდნენ გაგვიპობდნენ გაგიპობდნენ გაუპობდნენ
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C. (S., O.d.) გავიპობდე – (if) I were to split/chop if for myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიპობდე ----- ----- გავიპობდე

II s. ----- ----- გაიპობდე ----- ----- გაიპობდე

III s. ----- ----- გაიპობდეს ----- ----- გაიპობდეს

I pl. ----- ----- გავიპობდეთ ----- ----- გავიპობდეთ

II pl. ----- ----- გაიპობდეთ ----- ----- გაიპობდეთ

III pl. ----- ----- გაიპობდნენ ----- ----- გაიპობდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d.) (გა)ვაპე – I split/chopped it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გაპე (გა)ვაპე ----- (გა)გაპეთ (გა)ვაპე

II s. (გა)მაპე ----- (გა)აპე (გა)გვაპე ----- (გა)აპე

III s. (გა)მაპო (გა)გაპო (გა)აპო (გა)გვაპო (გა)გაპოთ (გა)აპო

I pl. ----- (გა)გაპეთ (გა)ვაპეთ ----- (გა)გაპეთ (გა)ვაპეთ

II pl. (გა)მაპეთ ----- (გა)აპეთ (გა)გვაპეთ ----- (გა)აპეთ

III pl. (გა)მაპეს (გა)გაპეს (გა)აპეს (გა)გვაპეს (გა)გაპეს (გა)აპეს

B. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვუპე – I split/chopped it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გიპე (გა)ვუპე ----- (გა)გიპეთ (გა)ვუპე

II s. (გა)მიპე ----- (გა)უპე (გა)გვიპე ----- (გა)უპე

III s. (გა)მიპო (გა)გიპო (გა)უპო (გა)გვიპო (გა)გიპოთ (გა)უპო

I pl. ----- (გა)გიპეთ (გა)ვუპეთ ----- (გა)გიპეთ (გა)ვუპეთ

II pl. (გა)მიპეთ ----- (გა)უპეთ (გა)გვიპეთ ----- (გა)უპეთ

III pl. (გა)მიპეს (გა)გიპეს (გა)უპეს (გა)გვიპეს (გა)გიპეს (გა)უპეს
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C. (S., O.d.) (გა)ვიპე – I split/chopped it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (გა)ვიპე ----- ----- (გა)ვიპე

II s. ----- ----- (გა)იპე ----- ----- (გა)იპე

III s. ----- ----- (გა)იპო ----- ----- (გა)იპო

I pl. ----- ----- (გა)ვიპეთ ----- ----- (გა)ვიპეთ

II pl. ----- ----- (გა)იპეთ ----- ----- (გა)იპეთ

III pl. ----- ----- (გა)იპეს ----- ----- (გა)იპეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d.) (გა)ვაპო – I (should) split/chop it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გაპო (გა)ვაპო ----- (გა)გაპოთ (გა)ვაპო

II s. (გა)მაპო ----- (გა)აპო (გა)გვაპო ----- (გა)აპო

III s. (გა)მაპოს (გა)გაპოს (გა)აპოს (გა)გვაპოს (გა)გაპოთ (გა)აპოს

I pl. ----- (გა)გაპოთ (გა)ვაპოთ ----- (გა)გაპოთ (გა)ვაპოთ

II pl. (გა)მაპოთ ----- (გა)აპოთ (გა)გვაპოთ ----- (გა)აპოთ

III pl. (გა)მაპონ (გა)გაპონ (გა)აპონ (გა)გვაპონ (გა)გაპონ (გა)აპონ

B. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვუპო – I (should) split/chop it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გიპო (გა)ვუპო ----- (გა)გიპოთ (გა)ვუპო

II s. (გა)მიპო ----- (გა)უპო (გა)გვიპო ----- (გა)უპო

III s. (გა)მიპოს (გა)გიპოს (გა)უპოს (გა)გვიპოს (გა)გიპოთ (გა)უპოს

I pl. ----- (გა)გიპოთ (გა)ვუპოთ ----- (გა)გიპოთ (გა)ვუპოთ

II pl. (გა)მიპოთ ----- (გა)უპოთ (გა)გვიპოთ ----- (გა)უპოთ

III pl. (გა)მიპონ (გა)გიპონ (გა)უპონ (გა)გვიპონ (გა)გიპონ (გა)უპონ
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C. (S., O.d.) (გა)ვიპო – I (should) split/chop it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (გა)ვიპო ----- ----- (გა)ვიპო

II s. ----- ----- (გა)იპო ----- ----- (გა)იპო

III s. ----- ----- (გა)იპოს ----- ----- (გა)იპოს

I pl. ----- ----- (გა)ვიპოთ ----- ----- (გა)ვიპოთ

II pl. ----- ----- (გა)იპოთ ----- ----- (გა)იპოთ

III pl. ----- ----- (გა)იპონ ----- ----- (გა)იპონ

II სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) (გა)მიპია – (it seems) I have split/chopped it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)მიპიხარ (გა)მიპია ----- (გა)მიპიხართ (გა)მიპია

II s. (გა)გიპივარ ----- (გა)გიპია (გა)გიპივართ ----- (გა)გიპია

III s. (გა)ვუპივარ (გა)უპიხარ (გა)უპია (გა)ვუპივართ (გა)უპიხართ (გა)უპია

I pl. ----- (გა)გვიპიხარ (გა)გვიპია ----- (გა)გვიწერიხართ (გა)გვიპია

II pl. (გა)გიპივართ ----- (გა)გიპიათ (გა)გიპივართ ----- (გა)გიპიათ

III pl. (გა)ვუპივარ (გა)უპიხარ (გა)უპიათ (გა)ვუპივართ (გა)უპიხართ (გა)უპიათ
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II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) (გა)მეპო – (it seems) I had split/chopped it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)მეპე (გა)მეპო ----- (გა)მეპეთ (გა)მეპო

II s. (გა)გეპე ----- (გა)გეპო (გა)გეპეთ ----- (გა)გეპო

III s. (გა)ვეპე (გა)ეპე (გა)ეპო (გა)ვეპეთ (გა)ეპეთ (გა)ეპო

I pl. ----- (გა)გვეპე (გა)გვეპო ----- (გა)გვეპეთ (გა)გვეპო

II pl. (გა)გეპეთ ----- (გა)გეპოთ (გა)გეპეთ ----- (გა)გეპოთ

III pl. (გა)ვეპე (გა)ეპე (გა)ეპოთ (გა)ვეპეთ (გა)ეპეთ (გა)ეპოთ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) (გა)მეპოს – (I wish) I could split/chopped it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)მეპო (გა)მეპოს ----- (გა)მეპოთ (გა)მეპოს

II s. (გა)გეპო ----- (გა)გეპოს (გა)გეპოთ ----- (გა)გეპოს

III s. (გა)ვეპო (გა)ეპო (გა)ეპოს (გა)ვეპოთ (გა)ეპოთ (გა)ეპოს

I pl. ----- (გა)გვეპო (გა)გვეპოს ----- (გა)გვეპოთ (გა)გვეპოს

II pl. (გა)გეპოთ ----- (გა)გეპოთ (გა)გეპოთ ----- (გა)გეპოთ

III pl. (გა)ვეპო (გა)ეპო (გა)ეპოთ (გა)ვეპოთ (გა)ეპოთ (გა)ეპოთ
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Causative Conjugation

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაპობინებ – I am making him/her/it split/chop it / I make him/her/it split/chop it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაპობინებ ვაპობინებ ----- გაპობინებთ ვაპობინებ

II s. მაპობინებ ----- აპობინებ გვაპობინებ ----- აპობინებ

III s. მაპობინებს გაპობინებს აპობინებს გვაპობინებს გაპობინებთ აპობინებს

I pl. ----- გაპობინებთ ვაპობინებთ ----- გაპობინებთ ვაპობინებთ

II pl. მაპობინებთ ----- აპობინებთ გვაპობინებთ ----- აპობინებთ

III pl. მაპობინებენ გაპობინებენ აპობინებენ გვაპობინებენ გაპობინებენ აპობინებენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუპობინებ – I am making him/her/it split/chop it (for him/her/it) / I make him/her/it split/chop it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიპობინებ ვუპობინებ ----- გიპობინებთ ვუპობინებ

II s. მიპობინებ ----- უპობინებ გვიპობინებ ----- უპობინებ

III s. მიპობინებს გიპობინებს უპობინებს გვიპობინებს გიპობინებთ უპობინებს

I pl. ----- გიპობინებთ ვუპობინებთ ----- გიპობინებთ ვუპობინებთ

II pl. მიპობინებთ ----- უპობინებთ გვიპობინებთ ----- უპობინებთ

III pl. მიპობინებენ გიპობინებენ უპობინებენ გვიპობინებენ გიპობინებენ უპობინებენ
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C. (S., O.d.)  – I am making (him/her/it) split/chop it for me / I make (him/her/it) split/chop it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიპობინებ ----- ----- ვიპობინებ

II s. ----- ----- იპობინებ ----- ----- იპობინებ

III s. ----- ----- იპობინებს ----- ----- იპობინებს

I pl. ----- ----- ვიპობინებთ ----- ----- ვიპობინებთ

II pl. ----- ----- იპობინებთ ----- ----- იპობინებთ

III pl. ----- ----- იპობინებენ ----- ----- იპობინებენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაპობინებდი – I was making him/her/it split/chop it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაპობინებდი ვაპობინებდი ----- გაპობინებდით ვაპობინებდი

II s. მაპობინებდი ----- აპობინებდი გვაპობინებდი ----- აპობინებდი

III s. მაპობინებდა გაპობინებდა აპობინებდა გვაპობინებდა გაპობინებდათ აპობინებდა

I pl. ----- გაპობინებდით ვაპობინებდით ----- გაპობინებდით ვაპობინებდით

II pl. მაპობინებდით ----- აპობინებდით გვაპობინებდით ----- აპობინებდით

III pl. მაპობინებდნენ გაპობინებდნენ აპობინებდნენ გვაპობინებდნენ გაპობინებდნენ აპობინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუპობინებდი – I was making him/her/it split/chop it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიპობინებდი ვუპობინებდი ----- გიპობინებდით ვუპობინებდი

II s. მიპობინებდი ----- უპობინებდი გვიპობინებდი ----- უპობინებდი

III s. მიპობინებდა გიპობინებდა უპობინებდა გვიპობინებდა გიპობინებდათ უპობინებდა

I pl. ----- გიპობინებდით ვუპობინებდით ----- გიპობინებდით ვუპობინებდით

II pl. მიპობინებდით ----- უპობინებდით გვიპობინებდით ----- უპობინებდით

III pl. მიპობინებდნენ გიპობინებდნენ უპობინებდნენ გვიპობინებდნენ გიპობინებდნენ უპობინებდნენ
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C. (S., O.d.) ვიპობინებდი – I was making (him/her/it) split/chop it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიპობინებდი ----- ----- ვიპობინებდი

II s. ----- ----- იპობინებდი ----- ----- იპობინებდი

III s. ----- ----- იპობინებდა ----- ----- იპობინებდა

I pl. ----- ----- ვიპობინებდით ----- ----- ვიპობინებდით

II pl. ----- ----- იპობინებდით ----- ----- იპობინებდით

III pl. ----- ----- იპობინებდნენ ----- ----- იპობინებდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაპობინებდე – (if) I were making him/her/it split/chop it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაპობინებდე ვაპობინებდე ----- გაპობინებდეთ ვაპობინებდე

II s. მაპობინებდე ----- აპობინებდე გვაპობინებდე ----- აპობინებდე

III s. მაპობინებდეს გაპობინებდეს აპობინებდეს გვაპობინებდეს გაპობინებდეთ აპობინებდეს

I pl. ----- გაპობინებდეთ ვაპობინებდეთ ----- გაპობინებდეთ ვაპობინებდეთ

II pl. მაპობინებდეთ ----- აპობინებდეთ გვაპობინებდეთ ----- აპობინებდეთ

III pl. მაპობინებდნენ გაპობინებდნენ აპობინებდნენ გვაპობინებდნენ გაპობინებდნენ აპობინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუპობინებდე – (if) I were making him/her/it split/chop it (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიპობინებდე ვუპობინებდე ----- გიპობინებდეთ ვუპობინებდე

II s. მიპობინებდე ----- უპობინებდე გვიპობინებდე ----- უპობინებდე

III s. მიპობინებდეს გიპობინებდეს უპობინებდეს გვიპობინებდეს გიპობინებდეთ უპობინებდეს

I pl. ----- გიპობინებდეთ ვუპობინებდეთ ----- გიპობინებდეთ ვუპობინებდეთ

II pl. მიპობინებდეთ ----- უპობინებდეთ გვიპობინებდეთ ----- უპობინებდეთ

III pl. მიპობინებდნენ გიპობინებდნენ უპობინებდნენ გვიპობინებდნენ გიპობინებდნენ უპობინებდნენ
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C. (S., O.d.) ვიპობინებდე – (if) I were making (him/her/it) split/chop it for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიპობინებდე ----- ----- ვიპობინებდე

II s. ----- ----- იპობინებდე ----- ----- იპობინებდე

III s. ----- ----- იპობინებდეს ----- ----- იპობინებდეს

I pl. ----- ----- ვიპობინებდეთ ----- ----- ვიპობინებდეთ

II pl. ----- ----- იპობინებდეთ ----- ----- იპობინებდეთ

III pl. ----- ----- იპობინებდნენ ----- ----- იპობინებდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d., O.ind.) გავაპობინებ – I will make him/her/it split/chop it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგაპობინებ გავაპობინებ ----- გაგაპობინებთ გავაპობინებ

II s. გამაპობინებ ----- გააპობინებ გაგვაპობინებ ----- გააპობინებ

III s. გამაპობინებს გაგაპობინებს გააპობინებს გაგვაპობინებს გაგაპობინებთ გააპობინებს

I pl. ----- გაგაპობინებთ გავაპობინებთ ----- გაგაპობინებთ გავაპობინებთ

II pl. გამაპობინებთ ----- გააპობინებთ გაგვაპობინებთ ----- გააპობინებთ

III pl. გამაპობინებენ გაგაპობინებენ გააპობინებენ გაგვაპობინებენ გაგაპობინებენ გააპობინებენ

B. (S., O.d., O.ind.) გავუპობინებ – I will make him/her/it split/chop it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიპობინებ გავუპობინებ ----- გაგიპობინებთ გავუპობინებ

II s. გამიპობინებ ----- გაუპობინებ გაგვიპობინებ ----- გაუპობინებ

III s. გამიპობინებს გაგიპობინებს გაუპობინებს გაგვიპობინებს გაგიპობინებთ გაუპობინებს

I pl. ----- გაგიპობინებთ გავუპობინებთ ----- გაგიპობინებთ გავუპობინებთ

II pl. გამიპობინებთ ----- გაუპობინებთ გაგვიპობინებთ ----- გაუპობინებთ

III pl. გამიპობინებენ გაგიპობინებენ გაუპობინებენ გაგვიპობინებენ გაგიპობინებენ გაუპობინებენ
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C. (S., O.d.) გავიპობინებ – I will make (him/her/it) split/chop it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიპობინებ ----- ----- გავიპობინებ

II s. ----- ----- გაიპობინებ ----- ----- გაიპობინებ

III s. ----- ----- გაიპობინებს ----- ----- გაიპობინებს

I pl. ----- ----- გავიპობინებთ ----- ----- გავიპობინებთ

II pl. ----- ----- გაიპობინებთ ----- ----- გაიპობინებთ

III pl. ----- ----- გაიპობინებენ ----- ----- გაიპობინებენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d., O.ind.) გავაპობინებდი – I would make him/her/it split/chop it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგაპობინებდი გავაპობინებდი ----- გაგაპობინებდით გავაპობინებდი

II s. გამაპობინებდი ----- გააპობინებდი გაგვაპობინებდი ----- გააპობინებდი

III s. გამაპობინებდა გაგაპობინებდა გააპობინებდა გაგვაპობინებდა გაგაპობინებდათ გააპობინებდა

I pl. ----- გაგაპობინებდით გავაპობინებდით ----- გაგაპობინებდით გავაპობინებდით

II pl. გამაპობინებდით ----- გააპობინებდით გაგვაპობინებდით ----- გააპობინებდით

III pl. გამაპობინებდნენ გაგაპობინებდნენ გააპობინებდნენ გაგვაპობინებდნენ გაგაპობინებდნენ გააპობინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) გავუპობინებდი – I would make him/her/it split/chop it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიპობინებდი გავუპობინებდი ----- გაგიპობინებდით გავუპობინებდი

II s. გამიპობინებდი ----- გაუპობინებდი გაგვიპობინებდი ----- გაუპობინებდი

III s. გამიპობინებდა გაგიპობინებდა გაუპობინებდა გაგვიპობინებდა გაგიპობინებდათ გაუპობინებდა

I pl. ----- გაგიპობინებდით გავუპობინებდით ----- გაგიპობინებდით გავუპობინებდით

II pl. გამიპობინებდით ----- გაუპობინებდით გაგვიპობინებდით ----- გაუპობინებდით

III pl. გამიპობინებდნენ გაგიპობინებდნენ გაუპობინებდნენ გაგვიპობინებდნენ გაგიპობინებდნენ გაუპობინებდნენ
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C. (S., O.d.) გავიპობინებდი – I would make (him/her/it) split/chop it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიპობინებდი ----- ----- გავიპობინებდი

II s. ----- ----- გაიპობინებდი ----- ----- გაიპობინებდი

III s. ----- ----- გაიპობინებდა ----- ----- გაიპობინებდა

I pl. ----- ----- გავიპობინებდით ----- ----- გავიპობინებდით

II pl. ----- ----- გაიპობინებდით ----- ----- გაიპობინებდით

III pl. ----- ----- გაიპობინებდნენ ----- ----- გაიპობინებდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) გავაპობინებდე – (if) I were to make him/her/it split/chop it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგაპობინებდე გავაპობინებდე ----- გაგაპობინებდეთ გავაპობინებდე

II s. გამაპობინებდე ----- გააპობინებდე გაგვაპობინებდე ----- გააპობინებდე

III s. გამაპობინებდეს გაგაპობინებდეს გააპობინებდეს გაგვაპობინებდეს გაგაპობინებდეთ გააპობინებდეს

I pl. ----- გაგაპობინებდეთ გავაპობინებდეთ ----- გაგაპობინებდეთ გავაპობინებდეთ

II pl. გამაპობინებდეთ ----- გააპობინებდეთ გაგვაპობინებდეთ ----- გააპობინებდეთ

III pl. გამაპობინებდნენ გაგაპობინებდნენ გააპობინებდნენ გაგვაპობინებდნენ გაგაპობინებდნენ გააპობინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) გავუპობინებდე – (if) I were to make him/her/it split/chop it (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიპობინებდე გავუპობინებდე ----- გაგიპობინებდეთ გავუპობინებდე

II s. გამიპობინებდე ----- გაუპობინებდე გაგვიპობინებდე ----- გაუპობინებდე

III s. გამიპობინებდეს გაგიპობინებდეს გაუპობინებდეს გაგვიპობინებდეს გაგიპობინებდეთ გაუპობინებდეს

I pl. ----- გაგიპობინებდეთ გავუპობინებდეთ ----- გაგიპობინებდეთ გავუპობინებდეთ

II pl. გამიპობინებდეთ ----- გაუპობინებდეთ გაგვიპობინებდეთ ----- გაუპობინებდეთ

III pl. გამიპობინებდნენ გაგიპობინებდნენ გაუპობინებდნენ გაგვიპობინებდნენ გაგიპობინებდნენ გაუპობინებდნენ
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C. (S., O.d.) გავიპობინებდე – (if) I were to make (him/her/it) split/chop it for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიპობინებდე ----- ----- გავიპობინებდე

II s. ----- ----- გაიპობინებდე ----- ----- გაიპობინებდე

III s. ----- ----- გაიპობინებდეს ----- ----- გაიპობინებდეს

I pl. ----- ----- გავიპობინებდეთ ----- ----- გავიპობინებდეთ

II pl. ----- ----- გაიპობინებდეთ ----- ----- გაიპობინებდეთ

III pl. ----- ----- გაიპობინებდნენ ----- ----- გაიპობინებდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვაპობინე – I made him/her/it split/chop it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გაპობინე (გა)ვაპობინე ----- (გა)გაპობინეთ (გა)ვაპობინე

II s. (გა)მაპობინე ----- (გა)აპობინე (გა)გვაპობინე ----- (გა)აპობინე

III s. (გა)მაპობინა (გა)გაპობინა (გა)აპობინა (გა)გვაპობინა (გა)გაპობინათ (გა)აპობინა

I pl. ----- (გა)გაპობინეთ (გა)ვაპობინეთ ----- (გა)გაპობინეთ (გა)ვაპობინეთ

II pl. (გა)მაპობინეთ ----- (გა)აპობინეთ (გა)გვაპობინეთ ----- (გა)აპობინეთ

III pl. (გა)მაპობინეს (გა)გაპობინეს (გა)აპობინეს (გა)გვაპობინეს (გა)გაპობინეს (გა)აპობინეს

B. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვუპობინე – I made him/her/it split/chop it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გიპობინე (გა)ვუპობინე ----- (გა)გიპობინეთ (გა)ვუპობინე

II s. (გა)მიპობინე ----- (გა)უპობინე (გა)გვიპობინე ----- (გა)უპობინე

III s. (გა)მიპობინა (გა)გიპობინა (გა)უპობინა (გა)გვიპობინა (გა)გიპობინათ (გა)უპობინა

I pl. ----- (გა)გიპობინეთ (გა)ვუპობინეთ ----- (გა)გიპობინეთ (გა)ვუპობინეთ

II pl. (გა)მიპობინეთ ----- (გა)უპობინეთ (გა)გვიპობინეთ ----- (გა)უპობინეთ

III pl. (გა)მიპობინეს (გა)გიპობინეს (გა)უპობინეს (გა)გვიპობინეს (გა)გიპობინეს (გა)უპობინეს
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C. (S., O.d.) (გა)ვიპობინე – I made (him/her/it) split/chop it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (გა)ვიპობინე ----- ----- (გა)ვიპობინე

II s. ----- ----- (გა)იპობინე ----- ----- (გა)იპობინე

III s. ----- ----- (გა)იპობინა ----- ----- (გა)იპობინა

I pl. ----- ----- (გა)ვიპობინეთ ----- ----- (გა)ვიპობინეთ

II pl. ----- ----- (გა)იპობინეთ ----- ----- (გა)იპობინეთ

III pl. ----- ----- (გა)იპობინეს ----- ----- (გა)იპობინეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვაპობინო – I (should) make him/her/it split/chop it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გაპობინო (გა)ვაპობინო ----- (გა)გაპობინოთ (გა)ვაპობინო

II s. (გა)მაპობინო ----- (გა)აპობინო (გა)გვაპობინო ----- (გა)აპობინო

III s. (გა)მაპობინოს (გა)გაპობინოს (გა)აპობინოს (გა)გვაპობინოს (გა)გაპობინოთ (გა)აპობინოს

I pl. ----- (გა)გაპობინოთ (გა)ვაპობინოთ ----- (გა)გაპობინოთ (გა)ვაპობინოთ

II pl. (გა)მაპობინოთ ----- (გა)აპობინოთ (გა)გვაპობინოთ ----- (გა)აპობინოთ

III pl. (გა)მაპობინონ (გა)გაპობინონ (გა)აპობინონ (გა)გვაპობინონ (გა)გაპობინონ (გა)აპობინონ

B. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვუპობინო – I (should) make him/her/it split/chop it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გიპობინო (გა)ვუპობინო ----- (გა)გიპობინოთ (გა)ვუპობინო

II s. (გა)მიპობინო ----- (გა)უპობინო (გა)გვიპობინო ----- (გა)უპობინო

III s. (გა)მიპობინოს (გა)გიპობინოს (გა)უპობინოს (გა)გვიპობინოს (გა)გიპობინოთ (გა)უპობინოს

I pl. ----- (გა)გიპობინოთ (გა)ვუპობინოთ ----- (გა)გიპობინოთ (გა)ვუპობინოთ

II pl. (გა)მიპობინოთ ----- (გა)უპობინოთ (გა)გვიპობინოთ ----- (გა)უპობინოთ

III pl. (გა)მიპობინონ (გა)გიპობინონ (გა)უპობინონ (გა)გვიპობინონ (გა)გიპობინონ (გა)უპობინონ
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C. (S., O.d.) (გა)ვიპობინო – I (should) make (him/her/it) split/chop it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (გა)ვიპობინო ----- ----- (გა)ვიპობინო

II s. ----- ----- (გა)იპობინო ----- ----- (გა)იპობინო

III s. ----- ----- (გა)იპობინოს ----- ----- (გა)იპობინოს

I pl. ----- ----- (გა)ვიპობინოთ ----- ----- (გა)ვიპობინოთ

II pl. ----- ----- (გა)იპობინოთ ----- ----- (გა)იპობინოთ

III pl. ----- ----- (გა)იპობინონ ----- ----- (გა)იპობინონ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) (გა)მიპობინებია – (it seems) I have made (him/her/it) split/chop it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)მიპობინებიხარ (გა)მიპობინებია ----- (გა)მიპობინებიხართ (გა)მიპობინებია

II s. (გა)გიპობინებივარ ----- (გა)გიპობინებია (გა)გიპობინებივართ ----- (გა)გიპობინებია

III s. (გა)ვუპობინებივარ (გა)უპობინებიხარ (გა)უპობინებია (გა)ვუპობინებივართ (გა)უპობინებიხართ (გა)უპობინებია

I pl. ----- (გა)გვიპობინებიხარ (გა)გვიპობინებია ----- (გა)გვიპობინებიხართ (გა)გვიპობინებია

II pl. (გა)გიპობინებივართ ----- (გა)გიპობინებიათ (გა)გიპობინებივართ ----- (გა)გიპობინებიათ

III pl. (გა)ვუპობინებივარ (გა)უპობინებიხარ (გა)უპობინებიათ (გა)ვუპობინებივართ (გა)უპობინებიხართ (გა)უპობინებიათ
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II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) (გა)მეპობინებინა – (it seems) I had made (him/her/it) split/chop it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)მეპობინებინე (გა)მეპობინებინა ----- (გა)მეპობინებინეთ (გა)მეპობინებინა

II s. (გა)გეპობინებინე ----- (გა)გეპობინებინა (გა)გეპობინებინეთ ----- (გა)გეპობინებინა

III s. (გა)ვეპობინებინე (გა)ეპობინებინე (გა)ეპობინებინა (გა)ვეპობინებინეთ (გა)ეპობინებინეთ (გა)ეპობინებინა

I pl. ----- (გა)გვეპობინებინე (გა)გვეპობინებინა ----- (გა)გვეპობინებინეთ (გა)გვეპობინებინა

II pl. (გა)გეპობინებინეთ ----- (გა)გეპობინებინათ (გა)გეპობინებინეთ ----- (გა)გეპობინებინათ

III pl. (გა)ვეპობინებინე (გა)ეპობინებინე (გა)ეპობინებინათ (გა)ვეპობინებინეთ (გა)ეპობინებინეთ (გა)ეპობინებინათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.)  (გა)მეპობინებინოს – (I wish) I could make (him/her/it) split/chop it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)მეპობინებინო (გა)მეპობინებინოს ----- (გა)მეპობინებინოთ (გა)მეპობინებინოს

II s. (გა)გეპობინებინო ----- (გა)გეპობინებინოს (გა)გეპობინებინოთ ----- (გა)გეპობინებინოს

III s. (გა)ვეპობინებინო (გა)ეპობინებინო (გა)ეპობინებინოს (გა)ვეპობინებინოთ (გა)ეპობინებინოთ (გა)ეპობინებინოს

I pl. ----- (გა)გვეპობინებინო (გა)გვეპობინებინოს ----- (გა)გვეპობინებინოთ (გა)გვეპობინებინოს

II pl. (გა)გეპობინებინოთ ----- (გა)გეპობინებინოთ (გა)გეპობინებინოთ ----- (გა)გეპობინებინოთ

III pl. (გა)ვეპობინებინო (გა)ეპობინებინო (გა)ეპობინებინოთ (გა)ვეპობინებინოთ (გა)ეპობინებინოთ (გა)ეპობინებინოთ
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10.1.7. დგამს – he/she puts (it somewhere, standing it upright)

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d.) ვდგამ – I am putting it (somewhere) / I put it (somewhere)
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გდგამ ვდგამ ----- გდგამთ ვდგამ

II s. მდგამ ----- დგამ გვდგამ ----- დგამ

III s. მდგამს გდგამს დგამს გვდგამს გდგამთ დგამს

I pl. ----- გდგამთ ვდგამთ ----- გდგამთ ვდგამთ

II pl. მდგამთ ----- დგამთ გვდგამთ ----- დგამთ

III pl. მდგამენ გდგამენ დგამენ გვდგამენ გდგამენ დგამენ

A-I. (S., O.d., O.ind.) ვადგამ – I am putting it on him/her/it / I put it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გადგამ ვადგამ ----- გადგამთ ვადგამ

II s. მადგამ ----- ადგამ გვადგამ ----- ადგამ

III s. მადგამს გადგამს ადგამს გვადგამს გადგამთ ადგამს

I pl. ----- გადგამთ ვადგამთ ----- გადგამთ ვადგამთ

II pl. მადგამთ ----- ადგამთ გვადგამთ ----- ადგამთ

III pl. მადგამენ გადგამენ ადგამენ გვადგამენ გადგამენ ადგამენ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუდგამ – I am putting it (somewhere) for him/her/it / I put it (somewhere) for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიდგამ ვუდგამ ----- გიდგამთ ვუდგამ

II s. მიდგამ ----- უდგამ გვიდგამ ----- უდგამ

III s. მიდგამს გიდგამს უდგამს გვიდგამს გიდგამთ უდგამს

I pl. ----- გიდგამთ ვუდგამთ ----- გიდგამთ ვუდგამთ

II pl. მიდგამთ ----- უდგამთ გვიდგამთ ----- უდგამთ

III pl. მიდგამენ გიდგამენ უდგამენ გვიდგამენ გიდგამენ უდგამენ

C. (S., O.d.) ვიდგამ – I am putting it (somewhere) for myself / I put it (somewhere) for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიდგამ ----- ----- ვიდგამ

II s. ----- ----- იდგამ ----- ----- იდგამ

III s. ----- ----- იდგამს ----- ----- იდგამს

I pl. ----- ----- ვიდგამთ ----- ----- ვიდგამთ

II pl. ----- ----- იდგამთ ----- ----- იდგამთ

III pl. ----- ----- იდგამენ ----- ----- იდგამენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d.) ვდგამდი – I was putting it (somewhere)
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გდგამდი ვდგამდი ----- გდგამდით ვდგამდი

II s. მდგამდი ----- დგამდი გვდგამდი ----- დგამდი

III s. მდგამდა გდგამდა დგამდა გვდგამდა გდგამდათ დგამდა

I pl. ----- გდგამდით ვდგამდით ----- გდგამდით ვდგამდით

II pl. მდგამდით ----- დგამდით გვდგამდით ----- დგამდით

III pl. მდგამდნენ გდგამდნენ დგამდნენ გვდგამდნენ გდგამდნენ დგამდნენ
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A-I. (S., O.d., O.ind.) ვადგამდი – I was putting it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გადგამდი ვადგამდი ----- გადგამდით ვადგამდი

II s. მადგამდი ----- ადგამდი გვადგამდი ----- ადგამდი

III s. მადგამდა გადგამდა ადგამდა გვადგამდა გადგამდათ ადგამდა

I pl. ----- გადგამდით ვადგამდით ----- გადგამდით ვადგამდით

II pl. მადგამდით ----- ადგამდით გვადგამდით ----- ადგამდით

III pl. მადგამდნენ გადგამდნენ ადგამდნენ გვადგამდნენ გადგამდნენ ადგამდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუდგამდი – I was putting it (somewhere) for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიდგამდი ვუდგამდი ----- გიდგამდით ვუდგამდი

II s. მიდგამდი ----- უდგამდი გვიდგამდი ----- უდგამდი

III s. მიდგამდა გიდგამდა უდგამდა გვიდგამდა გიდგამდათ უდგამდა

I pl. ----- გიდგამდით ვუდგამდით ----- გიდგამდით ვუდგამდით

II pl. მიდგამდით ----- უდგამდით გვიდგამდით ----- უდგამდით

III pl. მიდგამდნენ გიდგამდნენ უდგამდნენ გვიდგამდნენ გიდგამდნენ უდგამდნენ

C. (S., O.d.) ვიდგამდი – I was putting it (somewhere) for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიდგამდი ----- ----- ვიდგამდი

II s. ----- ----- იდგამდი ----- ----- იდგამდი

III s. ----- ----- იდგამდა ----- ----- იდგამდა

I pl. ----- ----- ვიდგამდით ----- ----- ვიდგამდით

II pl. ----- ----- იდგამდით ----- ----- იდგამდით

III pl. ----- ----- იდგამდნენ ----- ----- იდგამდნენ
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აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d.) ვდგამდე – (if) I were putting it (somewhere)…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გდგამდე ვდგამდე ----- გდგამდეთ ვდგამდე

II s. მდგამდე ----- დგამდე გვდგამდე ----- დგამდე

III s. მდგამდეს გდგამდეს დგამდეს გვდგამდეს გდგამდეთ დგამდეს

I pl. ----- გდგამდეთ ვდგამდეთ ----- გდგამდეთ ვდგამდეთ

II pl. მდგამდეთ ----- დგამდეთ გვდგამდეთ ----- დგამდეთ

III pl. მდგამდნენ გდგამდნენ დგამდნენ გვდგამდნენ გდგამდნენ დგამდნენ

A-I. (S., O.d., O.ind.) ვადგამდე – (if) I were putting it on him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გადგამდე ვადგამდე ----- გადგამდეთ ვადგამდე

II s. მადგამდე ----- ადგამდე გვადგამდე ----- ადგამდე

III s. მადგამდეს გადგამდეს ადგამდეს გვადგამდეს გადგამდეთ ადგამდეს

I pl. ----- გადგამდეთ ვადგამდეთ ----- გადგამდეთ ვადგამდეთ

II pl. მადგამდეთ ----- ადგამდეთ გვადგამდეთ ----- ადგამდეთ

III pl. მადგამდნენ გადგამდნენ ადგამდნენ გვადგამდნენ გადგამდნენ ადგამდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუდგამდე – (if) I were putting it (somewhere) for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიდგამდე ვუდგამდე ----- გიდგამდეთ ვუდგამდე

II s. მიდგამდე ----- უდგამდე გვიდგამდე ----- უდგამდე

III s. მიდგამდეს გიდგამდეს უდგამდეს გვიდგამდეს გიდგამდეთ უდგამდეს

I pl. ----- გიდგამდეთ ვუდგამდეთ ----- გიდგამდეთ ვუდგამდეთ

II pl. მიდგამდეთ ----- უდგამდეთ გვიდგამდეთ ----- უდგამდეთ

III pl. მიდგამდნენ გიდგამდნენ უდგამდნენ გვიდგამდნენ გიდგამდნენ უდგამდნენ
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C. (S., O.d.) ვიდგამდე – (if) I were putting it (somewhere) for myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიდგამდე ----- ----- ვიდგამდე

II s. ----- ----- იდგამდე ----- ----- იდგამდე

III s. ----- ----- იდგამდეს ----- ----- იდგამდეს

I pl. ----- ----- ვიდგამდეთ ----- ----- ვიდგამდეთ

II pl. ----- ----- იდგამდეთ ----- ----- იდგამდეთ

III pl. ----- ----- იდგამდნენ ----- ----- იდგამდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d.) დავდგამ – I will put it (somewhere)
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგდგამ დავდგამ ----- დაგდგამთ დავდგამ

II s. დამდგამ ----- დადგამ დაგვდგამ ----- დადგამ

III s. დამდგამს დაგდგამს დადგამს დაგვდგამს დაგდგამთ დადგამს

I pl. ----- დაგდგამთ დავდგამთ ----- დაგდგამთ დავდგამთ

II pl. დამდგამთ ----- დადგამთ დაგვდგამთ ----- დადგამთ

III pl. დამდგამენ დაგდგამენ დადგამენ დაგვდგამენ დაგდგამენ დადგამენ

A-I. (S., O.d., O.ind.) დავადგამ – I will put it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგადგამ დავადგამ ----- დაგადგამთ დავადგამ

II s. დამადგამ ----- დაადგამ დაგვადგამ ----- დაადგამ

III s. დამადგამს დაგადგამს დაადგამს დაგვადგამს დაგადგამთ დაადგამს

I pl. ----- დაგადგამთ დავადგამთ ----- დაგადგამთ დავადგამთ

II pl. დამადგამთ ----- დაადგამთ დაგვადგამთ ----- დაადგამთ

III pl. დამადგამენ დაგადგამენ დაადგამენ დაგვადგამენ დაგადგამენ დაადგამენ
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B. (S., O.d., O.ind.) დავუდგამ – I will put it (somewhere) for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიდგამ დავუდგამ ----- დაგიდგამთ დავუდგამ

II s. დამიდგამ ----- დაუდგამ დაგვიდგამ ----- დაუდგამ

III s. დამიდგამს დაგიდგამს დაუდგამს დაგვიდგამს დაგიდგამთ დაუდგამს

I pl. ----- დაგიდგამთ დავუდგამთ ----- დაგიდგამთ დავუდგამთ

II pl. დამიდგამთ ----- დაუდგამთ დაგვიდგამთ ----- დაუდგამთ

III pl. დამიდგამენ დაგიდგამენ დაუდგამენ დაგვიდგამენ დაგიდგამენ დაუდგამენ

C. (S., O.d.) დავიდგამ – I will put it (somewhere) for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიდგამ ----- ----- დავიდგამ

II s. ----- ----- დაიდგამ ----- ----- დაიდგამ

III s. ----- ----- დაიდგამს ----- ----- დაიდგამს

I pl. ----- ----- დავიდგამთ ----- ----- დავიდგამთ

II pl. ----- ----- დაიდგამთ ----- ----- დაიდგამთ

III pl. ----- ----- დაიდგამენ ----- ----- დაიდგამენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d.) დავდგამდი – I would put it (somewhere)
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგდგამდი დავდგამდი ----- დაგდგამდით დავდგამდი

II s. დამდგამდი ----- დადგამდი დაგვდგამდი ----- დადგამდი

III s. დამდგამდა დაგდგამდა დადგამდა დაგვდგამდა დაგდგამდათ დადგამდა

I pl. ----- დაგდგამდით დავდგამდით ----- დაგდგამდით დავდგამდით

II pl. დამდგამდით ----- დადგამდით დაგვდგამდით ----- დადგამდით

III pl. დამდგამდნენ დაგდგამდნენ დადგამდნენ დაგვდგამდნენ დაგდგამდნენ დადგამდნენ
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A-I. (S., O.d., O.ind.) დავადგამდი – I would put it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგადგამდი დავადგამდი ----- დაგადგამდით დავადგამდი

II s. დამადგამდი ----- დაადგამდი დაგვადგამდი ----- დაადგამდი

III s. დამადგამდა დაგადგამდა დაადგამდა დაგვადგამდა დაგადგამდათ დაადგამდა

I pl. ----- დაგადგამდით დავადგამდით ----- დაგადგამდით დავადგამდით

II pl. დამადგამდით ----- დაადგამდით დაგვადგამდით ----- დაადგამდით

III pl. დამადგამდნენ დაგადგამდნენ დაადგამდნენ დაგვადგამდნენ დაგადგამდნენ დაადგამდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) დავუდგამდი – I would put it (somewhere) for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიდგამდი დავუდგამდი ----- დაგიდგამდით დავუდგამდი

II s. დამიდგამდი ----- დაუდგამდი დაგვიდგამდი ----- დაუდგამდი

III s. დამიდგამდა დაგიდგამდა დაუდგამდა დაგვიდგამდა დაგიდგამდათ დაუდგამდა

I pl. ----- დაგიდგამდით დავუდგამდით ----- დაგიდგამდით დავუდგამდით

II pl. დამიდგამდით ----- დაუდგამდით დაგვიდგამდით ----- დაუდგამდით

III pl. დამიდგამდნენ დაგიდგამდნენ დაუდგამდნენ დაგვიდგამდნენ დაგიდგამდნენ დაუდგამდნენ

C. (S., O.d.) დავიდგამდი – I would put it (somewhere) for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიდგამდი ----- ----- დავიდგამდი

II s. ----- ----- დაიდგამდი ----- ----- დაიდგამდი

III s. ----- ----- დაიდგამდა ----- ----- დაიდგამდა

I pl. ----- ----- დავიდგამდით ----- ----- დავიდგამდით

II pl. ----- ----- დაიდგამდით ----- ----- დაიდგამდით

III pl. ----- ----- დაიდგამდნენ ----- ----- დაიდგამდნენ
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მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d.) დავდგამდე – (if) I were to put it (somewhere)…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგდგამდე დავდგამდე ----- დაგდგამდეთ დავდგამდე

II s. დამდგამდე ----- დადგამდე დაგვდგამდე ----- დადგამდე

III s. დამდგამდეს დაგდგამდეს დადგამდეს დაგვდგამდეს დაგდგამდეთ დადგამდეს

I pl. ----- დაგდგამდეთ დავდგამდეთ ----- დაგდგამდეთ დავდგამდეთ

II pl. დამდგამდეთ ----- დადგამდეთ დაგვდგამდეთ ----- დადგამდეთ

III pl. დამდგამდნენ დაგდგამდნენ დადგამდნენ დაგვდგამდნენ დაგდგამდნენ დადგამდნენ

A-I. (S., O.d., O.ind.) დავადგამდე – (if) I were to put it on him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგადგამდე დავადგამდე ----- დაგადგამდეთ დავადგამდე

II s. დამადგამდე ----- დაადგამდე დაგვადგამდე ----- დაადგამდე

III s. დამადგამდეს დაგადგამდეს დაადგამდეს დაგვადგამდეს დაგადგამდეთ დაადგამდეს

I pl. ----- დაგადგამდეთ დავადგამდეთ ----- დაგადგამდეთ დავადგამდეთ

II pl. დამადგამდეთ ----- დაადგამდეთ დაგვადგამდეთ ----- დაადგამდეთ

III pl. დამადგამდნენ დაგადგამდნენ დაადგამდნენ დაგვადგამდნენ დაგადგამდნენ დაადგამდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) დავუდგამდე – (if) I were to put it (somewhere) for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიდგამდე დავუდგამდე ----- დაგიდგამდეთ დავუდგამდე

II s. დამიდგამდე ----- დაუდგამდე დაგვიდგამდე ----- დაუდგამდე

III s. დამიდგამდეს დაგიდგამდეს დაუდგამდეს დაგვიდგამდეს დაგიდგამდეთ დაუდგამდეს

I pl. ----- დაგიდგამდეთ დავუდგამდეთ ----- დაგიდგამდეთ დავუდგამდეთ

II pl. დამიდგამდეთ ----- დაუდგამდეთ დაგვიდგამდეთ ----- დაუდგამდეთ

III pl. დამიდგამდნენ დაგიდგამდნენ დაუდგამდნენ დაგვიდგამდნენ დაგიდგამდნენ დაუდგამდნენ
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C. (S., O.d.) დავიდგამდე – (if) I were to put it (somewhere) for myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიდგამდე ----- ----- დავიდგამდე

II s. ----- ----- დაიდგამდე ----- ----- დაიდგამდე

III s. ----- ----- დაიდგამდეს ----- ----- დაიდგამდეს

I pl. ----- ----- დავიდგამდეთ ----- ----- დავიდგამდეთ

II pl. ----- ----- დაიდგამდეთ ----- ----- დაიდგამდეთ

III pl. ----- ----- დაიდგამდნენ ----- ----- დაიდგამდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d.) დავდგი – I put it (somewhere)
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგდგი დავდგი ----- დაგდგით დავდგი

II s. დამდგი ----- დადგი დაგვდგი ----- დადგი

III s. დამდგა დაგდგა დადგა დაგვდგა დაგდგათ დადგა

I pl. ----- დაგდგით დავდგით ----- დაგდგით დავდგით

II pl. დამდგით ----- დადგით დაგვდგით ----- დადგით

III pl. დამდგეს დაგდგეს დადგეს დაგვდგეს დაგდგეს დადგეს

A-I. (S., O.d., O.ind.) დავადგი – I put it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგადგი დავადგი ----- დაგადგით დავადგი

II s. დამადგი ----- დაადგი დაგვადგი ----- დაადგი

III s. დამადგა დაგადგა დაადგა დაგვადგა დაგადგათ დაადგა

I pl. ----- დაგადგით დავადგით ----- დაგადგით დავადგით

II pl. დამადგით ----- დაადგით დაგვადგით ----- დაადგით

III pl. დამადგეს დაგადგეს დაადგეს დაგვადგეს დაგადგეს დაადგეს
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B. (S., O.d., O.ind.) დავუდგი – I put it (somewhere) for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიდგი დავუდგი ----- დაგიდგით დავუდგი

II s. დამიდგი ----- დაუდგი დაგვიდგი ----- დაუდგი

III s. დამიდგა დაგიდგა დაუდგა დაგვიდგა დაგიდგათ დაუდგა

I pl. ----- დაგიდგით დავუდგით ----- დაგიდგით დავუდგით

II pl. დამიდგით ----- დაუდგით დაგვიდგით ----- დაუდგით

III pl. დამიდგეს დაგიდგეს დაუდგეს დაგვიდგეს დაგიდგეს დაუდგეს

C. (S., O.d.) დავიდგი – I put it (somewhere) for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიდგი ----- ----- დავიდგი

II s. ----- ----- დაიდგი ----- ----- დაიდგი

III s. ----- ----- დაიდგა ----- ----- დაიდგა

I pl. ----- ----- დავიდგით ----- ----- დავიდგით

II pl. ----- ----- დაიდგით ----- ----- დაიდგით

III pl. ----- ----- დაიდგეს ----- ----- დაიდგეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d.) დავდგა – I (should) put it (somewhere)
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგდგა დავდგა ----- დაგდგათ დავდგა

II s. დამდგა ----- დადგა დაგვდგა ----- დადგა

III s. დამდგას დაგდგას დადგას დაგვდგა დაგდგათ დადგას

I pl. ----- დაგდგათ დავდგათ ----- დაგდგათ დავდგათ

II pl. დამდგათ ----- დადგათ დაგვდგათ ----- დადგათ

III pl. დამდგან დაგდგან დადგან დაგვდგან დაგდგან დადგან
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A-I. (S., O.d., O.ind.) დავადგა – I (should) put it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგადგა დავადგა ----- დაგადგათ დავადგა

II s. დამადგა ----- დაადგა დაგვადგა ----- დაადგა

III s. დამადგას დაგადგას დაადგას დაგვადგა დაგადგათ დაადგას

I pl. ----- დაგადგათ დავადგათ ----- დაგადგათ დავადგათ

II pl. დამადგათ ----- დაადგათ დაგვადგათ ----- დაადგათ

III pl. დამადგან დაგადგან დაადგან დაგვადგან დაგადგან დაადგან

B. (S., O.d., O.ind.) დავუდგა – I (should) put it (somewhere) for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიდგა დავუდგა ----- დაგიდგათ დავუდგა

II s. დამიდგა ----- დაუდგა დაგვიდგა ----- დაუდგა

III s. დამიდგას დაგიდგას დაუდგას დაგვიდგა დაგიდგათ დაუდგას

I pl. ----- დაგიდგათ დავუდგათ ----- დაგიდგათ დავუდგათ

II pl. დამიდგათ ----- დაუდგათ დაგვიდგათ ----- დაუდგათ

III pl. დამიდგან დაგიდგან დაუდგან დაგვიდგან დაგიდგან დაუდგან

C. (S., O.d.) დავიდგა – I (should) put it (somewhere) for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიდგა ----- ----- დავიდგა

II s. ----- ----- დაიდგა ----- ----- დაიდგა

III s. ----- ----- დაიდგას ----- ----- დაიდგას

I pl. ----- ----- დავიდგათ ----- ----- დავიდგათ

II pl. ----- ----- დაიდგათ ----- ----- დაიდგათ

III pl. ----- ----- დაიდგან ----- ----- დაიდგან
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) დამიდგამს – (it seems) I have put it (somewhere)
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დამიდგიხარ დამიდგამს ----- დამიდგიხართ დამიდგამს

II s. დაგიდგივარ ----- დაგიდგამს დაგიდგივართ ----- დაგიდგამს

III s. დავუდგივარ დაუდგიხარ დაუდგამს დავუდგივართ დაუდგიხართ დაუდგამს

I pl. ----- დაგვიდგიხარ დაგვიდგამს ----- დაგვიდგიხართ დაგვიდგამს

II pl. დაგიდგივართ ----- დაგიდგამთ დაგიდგივართ ----- დაგიდგამთ

III pl. დავუდგივარ დაუდგიხარ დაუდგამთ დავუდგივართ დაუდგიხართ დაუდგამთ

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) დამედგა – (if) I had put it (somewhere)…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დამედგი დამედგა ----- დამედგით დამედგა

II s. დაგედგი ----- დაგედგა დაგედგით ----- დაგედგა

III s. დავედგი დაედგი დაედგა დავედგით დაედგით დაედგა

I pl. ----- დაგვედგი დაგვედგა ----- დაგვედგით დაგვედგა

II pl. დაგედგით ----- დაგედგათ დაგედგით ----- დაგედგათ

III pl. დავედგი დაედგით დაედგათ დავედგით დაედგით დაედგათ
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III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) დამედგას – (I wish) I could put it (somewhere)
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დამედგა დამედგას ----- დამედგათ დამედგას

II s. დაგედგა ----- დაგედგას დაგედგათ ----- დაგედგას

III s. დავედგა დაედგა დაედგას დავედგათ დაედგათ დაედგას

I pl. ----- დაგვედგა დაგვედგას ----- დაგვედგათ დაგვედგას

II pl. დაგედგათ ----- დაგედგათ დაგედგათ ----- დაგედგათ

III pl. დავედგა დაედგათ დაედგათ დავედგათ დაედგათ დაედგათ

Causative Conjugation

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d., O.ind.) ვადგმევინებ – I am making him/her/it put it (somewhere) / I make him/her/it put it (somewhere)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გადგმევინებ ვადგმევინებ ----- გადგმევინებთ ვადგმევინებ

II s. მადგმევინებ ----- ადგმევინებ გვადგმევინებ ----- ადგმევინებ

III s. მადგმევინებს გადგმევინებს ადგმევინებს გვადგმევინებს გადგმევინებთ ადგმევინებს

I pl. ----- გადგმევინებთ ვადგმევინებთ ----- გადგმევინებთ ვადგმევინებთ

II pl. მადგმევინებთ ----- ადგმევინებთ გვადგმევინებთ ----- ადგმევინებთ

III pl. მადგმევინებენ გადგმევინებენ ადგმევინებენ გვადგმევინებენ გადგმევინებენ ადგმევინებენ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუდგმევინებ – I am making him/her/it put it (somewhere) (for him/her/it) / I make him/her/it put it (somewhere) (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიდგმევინებ ვუდგმევინებ ----- გიდგმევინებთ ვუდგმევინებ

II s. მიდგმევინებ ----- უდგმევინებ გვიდგმევინებ ----- უდგმევინებ

III s. მიდგმევინებს გიდგმევინებს უდგმევინებს გვიდგმევინებს გიდგმევინებთ უდგმევინებს

I pl. ----- გიდგმევინებთ ვუდგმევინებთ ----- გიდგმევინებთ ვუდგმევინებთ

II pl. მიდგმევინებთ ----- უდგმევინებთ გვიდგმევინებთ ----- უდგმევინებთ

III pl. მიდგმევინებენ გიდგმევინებენ უდგმევინებენ გვიდგმევინებენ გიდგმევინებენ უდგმევინებენ

C. (S., O.d.) ვიდგმევინებ – I am making (him/her/it) put it (somewhere) for me / I make (him/her/it) put it (somewhere) for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიდგმევინებ ----- ----- ვიდგმევინებ

II s. ----- ----- იდგმევინებ ----- ----- იდგმევინებ

III s. ----- ----- იდგმევინებს ----- ----- იდგმევინებს

I pl. ----- ----- ვიდგმევინებთ ----- ----- ვიდგმევინებთ

II pl. ----- ----- იდგმევინებთ ----- ----- იდგმევინებთ

III pl. ----- ----- იდგმევინებენ ----- ----- იდგმევინებენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d., O.ind.) ვადგმევინებდი – I was making him/her/it put it (somewhere)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გადგმევინებდი ვადგმევინებდი ----- გადგმევინებდით ვადგმევინებდი

II s. მადგმევინებდი ----- ადგმევინებდი გვადგმევინებდი ----- ადგმევინებდი

III s. მადგმევინებდა გადგმევინებდა ადგმევინებდა გვადგმევინებდა გადგმევინებდათ ადგმევინებდა

I pl. ----- გადგმევინებდით ვადგმევინებდით ----- გადგმევინებდით ვადგმევინებდით

II pl. მადგმევინებდით ----- ადგმევინებდით გვადგმევინებდით ----- ადგმევინებდით

III pl. მადგმევინებდნენ გადგმევინებდნენ ადგმევინებდნენ გვადგმევინებდნენ გადგმევინებდნენ ადგმევინებდნენ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუდგმევინებდი – I was making him/her/it put it (somewhere) (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიდგმევინებდი ვუდგმევინებდი ----- გიდგმევინებდით ვუდგმევინებდი

II s. მიდგმევინებდი ----- უდგმევინებდი გვიდგმევინებდი ----- უდგმევინებდი

III s. მიდგმევინებდა გიდგმევინებდა უდგმევინებდა გვიდგმევინებდა გიდგმევინებდათ უდგმევინებდა

I pl. ----- გიდგმევინებდით ვუდგმევინებდით ----- გიდგმევინებდით ვუდგმევინებდით

II pl. მიდგმევინებდით ----- უდგმევინებდით გვიდგმევინებდით ----- უდგმევინებდით

III pl. მიდგმევინებდნენ გიდგმევინებდნენ უდგმევინებდნენ გვიდგმევინებდნენ გიდგმევინებდნენ უდგმევინებდნენ

C. (S., O.d.) ვიდგმევინებდი – I was making (him/her/it) put it (somewhere) for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიდგმევინებდი ----- ----- ვიდგმევინებდი

II s. ----- ----- იდგმევინებდი ----- ----- იდგმევინებდი

III s. ----- ----- იდგმევინებდა ----- ----- იდგმევინებდა

I pl. ----- ----- ვიდგმევინებდით ----- ----- ვიდგმევინებდით

II pl. ----- ----- იდგმევინებდით ----- ----- იდგმევინებდით

III pl. ----- ----- იდგმევინებდნენ ----- ----- იდგმევინებდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) ვადგმევინებდე – (if) I were making him/her/it put it (somewhere)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გადგმევინებდე ვადგმევინებდე ----- გადგმევინებდეთ ვადგმევინებდე

II s. მადგმევინებდე ----- ადგმევინებდე გვადგმევინებდე ----- ადგმევინებდე

III s. მადგმევინებდეს გადგმევინებდეს ადგმევინებდეს გვადგმევინებდეს გადგმევინებდეთ ადგმევინებდეს

I pl. ----- გადგმევინებდეთ ვადგმევინებდეთ ----- გადგმევინებდეთ ვადგმევინებდეთ

II pl. მადგმევინებდეთ ----- ადგმევინებდეთ გვადგმევინებდეთ ----- ადგმევინებდეთ

III pl. მადგმევინებდნენ გადგმევინებდნენ ადგმევინებდნენ გვადგმევინებდნენ გადგმევინებდნენ ადგმევინებდნენ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუდგმევინებდე – (if) I were making him/her/it put it (somewhere) (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიდგმევინებდე ვუდგმევინებდე ----- გიდგმევინებდეთ ვუდგმევინებდე

II s. მიდგმევინებდე ----- უდგმევინებდე გვიდგმევინებდე ----- უდგმევინებდე

III s. მიდგმევინებდეს გიდგმევინებდეს უდგმევინებდეს გვიდგმევინებდეს გიდგმევინებდეთ უდგმევინებდეს

I pl. ----- გიდგმევინებდეთ ვუდგმევინებდეთ ----- გიდგმევინებდეთ ვუდგმევინებდეთ

II pl. მიდგმევინებდეთ ----- უდგმევინებდეთ გვიდგმევინებდეთ ----- უდგმევინებდეთ

III pl. მიდგმევინებდნენ გიდგმევინებდნენ უდგმევინებდნენ გვიდგმევინებდნენ გიდგმევინებდნენ უდგმევინებდნენ

C. (S., O.d.) ვიდგმევინებდე – (if) I were making (him/her/it) put it (somewhere) for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიდგმევინებდე ----- ----- ვიდგმევინებდე

II s. ----- ----- იდგმევინებდე ----- ----- იდგმევინებდე

III s. ----- ----- იდგმევინებდეს ----- ----- იდგმევინებდეს

I pl. ----- ----- ვიდგმევინებდეთ ----- ----- ვიდგმევინებდეთ

II pl. ----- ----- იდგმევინებდეთ ----- ----- იდგმევინებდეთ

III pl. ----- ----- იდგმევინებდნენ ----- ----- იდგმევინებდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d., O.ind.) დავადგმევინებ – I will make him/her/it put it (somewhere)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგადგმევინებ დავადგმევინებ ----- დაგადგმევინებთ დავადგმევინებ

II s. დამადგმევინებ ----- დაადგმევინებ დაგვადგმევინებ ----- დაადგმევინებ

III s. დამადგმევინებს დაგადგმევინებს დაადგმევინებს დაგვადგმევინებს დაგადგმევინებთ დაადგმევინებს

I pl. ----- დაგადგმევინებთ დავადგმევინებთ ----- დაგადგმევინებთ დავადგმევინებთ

II pl. დამადგმევინებთ ----- დაადგმევინებთ დაგვადგმევინებთ ----- დაადგმევინებთ

III pl. დამადგმევინებენ დაგადგმევინებენ დაადგმევინებენ დაგვადგმევინებენ დაგადგმევინებენ დაადგმევინებენ
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B. (S., O.d., O.ind.) დავუდგმევინებ – I will make him/her/it put it (somewhere) (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიდგმევინებ დავუდგმევინებ ----- დაგიდგმევინებთ დავუდგმევინებ

II s. დამიდგმევინებ ----- დაუდგმევინებ დაგვიდგმევინებ ----- დაუდგმევინებ

III s. დამიდგმევინებს დაგიდგმევინებს დაუდგმევინებს დაგვიდგმევინებს დაგიდგმევინებთ დაუდგმევინებს

I pl. ----- დაგიდგმევინებთ დავუდგმევინებთ ----- დაგიდგმევინებთ დავუდგმევინებთ

II pl. დამიდგმევინებთ ----- დაუდგმევინებთ დაგვიდგმევინებთ ----- დაუდგმევინებთ

III pl. დამიდგმევინებენ დაგიდგმევინებენ დაუდგმევინებენ დაგვიდგმევინებენ დაგიდგმევინებენ დაუდგმევინებენ

C. (S., O.d.) დავიდგმევინებ – I will make (him/her/it) put it (somewhere) for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიდგმევინებ ----- ----- დავიდგმევინებ

II s. ----- ----- დაიდგმევინებ ----- ----- დაიდგმევინებ

III s. ----- ----- დაიდგმევინებს ----- ----- დაიდგმევინებს

I pl. ----- ----- დავიდგმევინებთ ----- ----- დავიდგმევინებთ

II pl. ----- ----- დაიდგმევინებთ ----- ----- დაიდგმევინებთ

III pl. ----- ----- დაიდგმევინებენ ----- ----- დაიდგმევინებენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d., O.ind.) დავადგმევინებდი – I would make him/her/it put it (somewhere)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგადგმევინებდი დავადგმევინებდი ----- დაგადგმევინებდით დავადგმევინებდი

II s. დამადგმევინებდი ----- დაადგმევინებდი დაგვადგმევინებდი ----- დაადგმევინებდი

III s. დამადგმევინებდა დაგადგმევინებდა დაადგმევინებდა დაგვადგმევინებდა დაგადგმევინებდათ დაადგმევინებდა

I pl. ----- დაგადგმევინებდით დავადგმევინებდით ----- დაგადგმევინებდით დავადგმევინებდით

II pl. დამადგმევინებდით ----- დაადგმევინებდით დაგვადგმევინებდით ----- დაადგმევინებდით

III pl. დამადგმევინებდნენ დაგადგმევინებდნენ დაადგმევინებდნენ დაგვადგმევინებდნენ დაგადგმევინებდნენ დაადგმევინებდნენ
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B. (S., O.d., O.ind.) დავუდგმევინებდი – I would make him/her/it put it (somewhere) (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიდგმევინებდი დავუდგმევინებდი ----- დაგიდგმევინებდით დავუდგმევინებდი

II s. დამიდგმევინებდი ----- დაუდგმევინებდი დაგვიდგმევინებდი ----- დაუდგმევინებდი

III s. დამიდგმევინებდა დაგიდგმევინებდა დაუდგმევინებდა დაგვიდგმევინებდა დაგიდგმევინებდათ დაუდგმევინებდა

I pl. ----- დაგიდგმევინებდით დავუდგმევინებდით ----- დაგიდგმევინებდით დავუდგმევინებდით

II pl. დამიდგმევინებდით ----- დაუდგმევინებდით დაგვიდგმევინებდით ----- დაუდგმევინებდით

III pl. დამიდგმევინებდნენ დაგიდგმევინებდნენ დაუდგმევინებდნენ დაგვიდგმევინებდნენ დაგიდგმევინებდნენ დაუდგმევინებდნენ

C. (S., O.d.) დავიდგმევინებდი – I would make (him/her/it) put it (somewhere) for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიდგმევინებდი ----- ----- დავიდგმევინებდი

II s. ----- ----- დაიდგმევინებდი ----- ----- დაიდგმევინებდი

III s. ----- ----- დაიდგმევინებდა ----- ----- დაიდგმევინებდა

I pl. ----- ----- დავიდგმევინებდით ----- ----- დავიდგმევინებდით

II pl. ----- ----- დაიდგმევინებდით ----- ----- დაიდგმევინებდით

III pl. ----- ----- დაიდგმევინებდნენ ----- ----- დაიდგმევინებდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) დავადგმევინებდე – (if) I were to make him/her/it put it (somewhere)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგადგმევინებდე დავადგმევინებდე ----- დაგადგმევინებდეთ დავადგმევინებდე

II s. დამადგმევინებდე ----- დაადგმევინებდე დაგვადგმევინებდე ----- დაადგმევინებდე

III s. დამადგმევინებდეს დაგადგმევინებდეს დაადგმევინებდეს დაგვადგმევინებდეს დაგადგმევინებდეთ დაადგმევინებდეს

I pl. ----- დაგადგმევინებდეთ დავადგმევინებდეთ ----- დაგადგმევინებდეთ დავადგმევინებდეთ

II pl. დამადგმევინებდეთ ----- დაადგმევინებდეთ დაგვადგმევინებდეთ ----- დაადგმევინებდეთ

III pl. დამადგმევინებდნენ დაგადგმევინებდნენ დაადგმევინებდნენ დაგვადგმევინებდნენ დაგადგმევინებდნენ დაადგმევინებდნენ
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B. (S., O.d., O.ind.) დავუდგმევინებდე – (if) I were to make him/her/it put it (somewhere) (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიდგმევინებდე დავუდგმევინებდე ----- დაგიდგმევინებდეთ დავუდგმევინებდე

II s. დამიდგმევინებდე ----- დაუდგმევინებდე დაგვიდგმევინებდე ----- დაუდგმევინებდე

III s. დამიდგმევინებდეს დაგიდგმევინებდეს დაუდგმევინებდეს დაგვიდგმევინებდეს დაგიდგმევინებდეთ დაუდგმევინებდეს

I pl. ----- დაგიდგმევინებდეთ დავუდგმევინებდეთ ----- დაგიდგმევინებდეთ დავუდგმევინებდეთ

II pl. დამიდგმევინებდეთ ----- დაუდგმევინებდეთ დაგვიდგმევინებდეთ ----- დაუდგმევინებდეთ

III pl. დამიდგმევინებდნენ დაგიდგმევინებდნენ დაუდგმევინებდნენ დაგვიდგმევინებდნენ დაგიდგმევინებდნენ დაუდგმევინებდნენ

C. (S., O.d.) დავიდგმევინებდე – (if) I were to make (him/her/it) put it (somewhere) for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიდგმევინებდე ----- ----- დავიდგმევინებდე

II s. ----- ----- დაიდგმევინებდე ----- ----- დაიდგმევინებდე

III s. ----- ----- დაიდგმევინებდეს ----- ----- დაიდგმევინებდეს

I pl. ----- ----- დავიდგმევინებდეთ ----- ----- დავიდგმევინებდეთ

II pl. ----- ----- დაიდგმევინებდეთ ----- ----- დაიდგმევინებდეთ

III pl. ----- ----- დაიდგმევინებდნენ ----- ----- დაიდგმევინებდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d., O.ind.) დავადგმევინე – I made him/her/it put it (somewhere)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგადგმევინე დავადგმევინე ----- დაგადგმევინეთ დავადგმევინე

II s. დამადგმევინე ----- დაადგმევინე დაგვადგმევინე ----- დაადგმევინე

III s. დამადგმევინა დაგადგმევინა დაადგმევინა დაგვადგმევინა დაგადგმევინათ დაადგმევინა

I pl. ----- დაგადგმევინეთ დავადგმევინეთ ----- დაგადგმევინეთ დავადგმევინეთ

II pl. დამადგმევინეთ ----- დაადგმევინეთ დაგვადგმევინეთ ----- დაადგმევინეთ

III pl. დამადგმევინეს დაგადგმევინეს დაადგმევინეს დაგვადგმევინეს დაგადგმევინეს დაადგმევინეს
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B. (S., O.d., O.ind.) დავუდგმევინე – I made him/her/it put it (somewhere) (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიდგმევინე დავუდგმევინე ----- დაგიდგმევინეთ დავუდგმევინე

II s. დამიდგმევინე ----- დაუდგმევინე დაგვიდგმევინე ----- დაუდგმევინე

III s. დამიდგმევინა დაგიდგმევინა დაუდგმევინა დაგვიდგმევინა დაგიდგმევინათ დაუდგმევინა

I pl. ----- დაგიდგმევინეთ დავუდგმევინეთ ----- დაგიდგმევინეთ დავუდგმევინეთ

II pl. დამიდგმევინეთ ----- დაუდგმევინეთ დაგვიდგმევინეთ ----- დაუდგმევინეთ

III pl. დამიდგმევინეს დაგიდგმევინეს დაუდგმევინეს დაგვიდგმევინეს დაგიდგმევინეს დაუდგმევინეს

C. (S., O.d.) დავიდგმევინე – I made (him/her/it) put it (somewhere) for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიდგმევინე ----- ----- დავიდგმევინე

II s. ----- ----- დაიდგმევინე ----- ----- დაიდგმევინე

III s. ----- ----- დაიდგმევინა ----- ----- დაიდგმევინა

I pl. ----- ----- დავიდგმევინეთ ----- ----- დავიდგმევინეთ

II pl. ----- ----- დაიდგმევინეთ ----- ----- დაიდგმევინეთ

III pl. ----- ----- დაიდგმევინეს ----- ----- დაიდგმევინეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d., O.ind.) დავადგმევინო – I (should) make him/her/it put it (somewhere)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგადგმევინო დავადგმევინო ----- დაგადგმევინოთ დავადგმევინო

II s. დამადგმევინო ----- დაადგმევინო დაგვადგმევინო ----- დაადგმევინო

III s. დამადგმევინოს დაგადგმევინოს დაადგმევინოს დაგვადგმევინოს დაგადგმევინოთ დაადგმევინოს

I pl. ----- დაგადგმევინოთ დავადგმევინოთ ----- დაგადგმევინოთ დავადგმევინოთ

II pl. დამადგმევინოთ ----- დაადგმევინოთ დაგვადგმევინოთ ----- დაადგმევინოთ

III pl. დამადგმევინონ დაგადგმევინონ დაადგმევინონ დაგვადგმევინონ დაგადგმევინონ დაადგმევინონ

268



B. (S., O.d., O.ind.) დავუდგმევინო – I (should) make him/her/it put it (somewhere) (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიდგმევინო დავუდგმევინო ----- დაგიდგმევინოთ დავუდგმევინო

II s. დამიდგმევინო ----- დაუდგმევინო დაგვიდგმევინო ----- დაუდგმევინო

III s. დამიდგმევინოს დაგიდგმევინოს დაუდგმევინოს დაგვიდგმევინოს დაგიდგმევინოთ დაუდგმევინოს

I pl. ----- დაგიდგმევინოთ დავუდგმევინოთ ----- დაგიდგმევინოთ დავუდგმევინოთ

II pl. დამიდგმევინოთ ----- დაუდგმევინოთ დაგვიდგმევინოთ ----- დაუდგმევინოთ

III pl. დამიდგმევინონ დაგიდგმევინონ დაუდგმევინონ დაგვიდგმევინონ დაგიდგმევინონ დაუდგმევინონ

C. (S., O.d.) დავიდგმევინო – I (should) make (him/her/it) put it (somewhere) for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიდგმევინო ----- ----- დავიდგმევინო

II s. ----- ----- დაიდგმევინო ----- ----- დაიდგმევინო

III s. ----- ----- დაიდგმევინოს ----- ----- დაიდგმევინოს

I pl. ----- ----- დავიდგმევინოთ ----- ----- დავიდგმევინოთ

II pl. ----- ----- დაიდგმევინოთ ----- ----- დაიდგმევინოთ

III pl. ----- ----- დაიდგმევინონ ----- ----- დაიდგმევინონ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) დამიდგმევინებია – (it seems) I have made (him/her/it) put it (somewhere)
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დამიდგმევინებიხარ დამიდგმევინებია ----- დამიდგმევინებიხართ დამიდგმევინებია

II s. დაგიდგმევინებივარ ----- დაგიდგმევინებია დაგიდგმევინებივართ ----- დაგიდგმევინებია

III s. დავუდგმევინებივარ დაუდგმევინებიხარ დაუდგმევინებია დავუდგმევინებივართ დაუდგმევინებიხართ დაუდგმევინებია

I pl. ----- დაგვიდგმევინებიხარ დაგვიდგმევინებია ----- დაგვიდგმევინებიხართ დაგვიდგმევინებია

II pl. დაგიდგმევინებივართ ----- დაგიდგმევინებიათ დაგიდგმევინებივართ ----- დაგიდგმევინებიათ

III pl. დავუდგმევინებივარ დაუდგმევინებიხარ დაუდგმევინებიათ დავუდგმევინებივართ დაუდგმევინებიხართ დაუდგმევინებიათ
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II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) დამედგმებინებინა – (if) I had made (him/her/it) put it (somewhere)…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დამედგმებინებინე დამედგმებინებინა ----- დამედგმებინებინეთ დამედგმებინებინა

II s. დაგედგმებინებინე ----- დაგედგმებინებინა დაგედგმებინებინეთ ----- დაგედგმებინებინა

III s. დავედგმებინებინე დაედგმებინებინე დაედგმებინებინა დავედგმებინებინეთ დაედგმებინებინეთ დაედგმებინებინა

I pl. ----- დაგვედგმებინებინე დაგვედგმებინებინა ----- დაგვედგმებინებინეთ დაგვედგმებინებინა

II pl. დაგედგმებინებინეთ ----- დაგედგმებინებინათ დაგედგმებინებინეთ ----- დაგედგმებინებინათ

III pl. დავედგმებინებინე დაედგმებინებინე დაედგმებინებინათ დავედგმებინებინეთ დაედგმებინებინეთ დაედგმებინებინათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) დამედგმებინებინოს – (I wish) I could make (him/her/it) put it (somewhere)
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დამედგმებინებინო დამედგმებინებინოს ----- დამედგმებინებინოთ დამედგმებინებინოს

II s. დაგედგმებინებინო ----- დაგედგმებინებინოს დაგედგმებინებინოთ ----- დაგედგმებინებინოს

III s. დავედგმებინებინო დაედგმებინებინო დაედგმებინებინოს დავედგმებინებინოთ დაედგმებინებინოთ დაედგმებინებინოს

I pl. ----- დაგვედგმებინებინო დაგვედგმებინებინოს ----- დაგვედგმებინებინოთ დაგვედგმებინებინოს

II pl. დაგედგმებინებინოთ ----- დაგედგმებინებინოთ დაგედგმებინებინოთ ----- დაგედგმებინებინოთ

III pl. დავედგმებინებინო დაედგმებინებინო დაედგმებინებინოთ დავედგმებინებინოთ დაედგმებინებინოთ დაედგმებინებინოთ
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10.1.8. (და)ძლევს – he/she wins/beats (him/her/it)

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d.) ვძლევ – I am winning/beating him/her/it / I win/beat him/her/it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გძლევ ვძლევ ----- გძლევთ ვძლევ

II s. მძლევ ----- ძლევ გვძლევ ----- ძლევ

III s. მძლევს გძლევს ძლევს გვძლევს გძლევთ ძლევს

I pl. ----- გძლევთ ვძლევთ ----- გძლევთ ვძლევთ

II pl. მძლევთ ----- ძლევთ გვძლევთ ----- ძლევთ

III pl. მძლევენ გძლევენ ძლევენ გვძლევენ გძლევენ ძლევენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუძლევ – I am winning/beating him/her/it for him/her/it / I win/beat him/her/it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიძლევ ვუძლევ ----- გიძლევთ ვუძლევ

II s. მიძლევ ----- უძლევ გვიძლევ ----- უძლევ

III s. მიძლევს გიძლევს უძლევს გვიძლევს გიძლევთ უძლევს

I pl. ----- გიძლევთ ვუძლევთ ----- გიძლევთ ვუძლევთ

II pl. მიძლევთ ----- უძლევთ გვიძლევთ ----- უძლევთ

III pl. მიძლევენ გიძლევენ უძლევენ გვიძლევენ გიძლევენ უძლევენ
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C. (S., O.d.) ვიძლევ – I am winning/beating him/her/it for myself / I win/beat him/her/it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიძლევ ----- ----- ვიძლევ

II s. ----- ----- იძლევ ----- ----- იძლევ

III s. ----- ----- იძლევს ----- ----- იძლევს

I pl. ----- ----- ვიძლევთ ----- ----- ვიძლევთ

II pl. ----- ----- იძლევთ ----- ----- იძლევთ

III pl. ----- ----- იძლევენ ----- ----- იძლევენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d.) ვძლევდი – I was winning/beating him/her/it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გძლევდი ვძლევდი ----- გძლევდით ვძლევდი

II s. მძლევდი ----- ძლევდი გვძლევდი ----- ძლევდი

III s. მძლევდა გძლევდა ძლევდა გვძლევდა გძლევდათ ძლევდა

I pl. ----- გძლევდით ვძლევდით ----- გძლევდით ვძლევდით

II pl. მძლევდით ----- ძლევდით გვძლევდით ----- ძლევდით

III pl. მძლევდნენ გძლევდნენ ძლევდნენ გვძლევდნენ გძლევდნენ ძლევდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუძლევდი – I was winning/beating him/her/it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიძლევდი ვუძლევდი ----- გიძლევდით ვუძლევდი

II s. მიძლევდი ----- უძლევდი გვიძლევდი ----- უძლევდი

III s. მიძლევდა გიძლევდა უძლევდა გვიძლევდა გიძლევდათ უძლევდა

I pl. ----- გიძლევდით ვუძლევდით ----- გიძლევდით ვუძლევდით

II pl. მიძლევდით ----- უძლევდით გვიძლევდით ----- უძლევდით

III pl. მიძლევდნენ გიძლევდნენ უძლევდნენ გვიძლევდნენ გიძლევდნენ უძლევდნენ
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C. (S., O.d.) ვიძლევდი – I was winning/beating him/her/it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიძლევდი ----- ----- ვიძლევდი

II s. ----- ----- იძლევდი ----- ----- იძლევდი

III s. ----- ----- იძლევდა ----- ----- იძლევდა

I pl. ----- ----- ვიძლევდით ----- ----- ვიძლევდით

II pl. ----- ----- იძლევდით ----- ----- იძლევდით

III pl. ----- ----- იძლევდნენ ----- ----- იძლევდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d.) ვძლევდე – (if) I were winning/beating him/her/it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გძლევდე ვძლევდე ----- გძლევდეთ ვძლევდე

II s. მძლევდე ----- ძლევდე გვძლევდე ----- ძლევდე

III s. მძლევდეს გძლევდეს ძლევდეს გვძლევდეს გძლევდეთ ძლევდეს

I pl. ----- გძლევდეთ ვძლევდეთ ----- გძლევდეთ ვძლევდეთ

II pl. მძლევდეთ ----- ძლევდეთ გვძლევდეთ ----- ძლევდეთ

III pl. მძლევდნენ გძლევდნენ ძლევდნენ გვძლევდნენ გძლევდნენ ძლევდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუძლევდე – (if) I were winning/beating him/her/it for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიძლევდე ვუძლევდე ----- გიძლევდეთ ვუძლევდე

II s. მიძლევდე ----- უძლევდე გვიძლევდე ----- უძლევდე

III s. მიძლევდეს გიძლევდეს უძლევდეს გვიძლევდეს გიძლევდეთ უძლევდეს

I pl. ----- გიძლევდეთ ვუძლევდეთ ----- გიძლევდეთ ვუძლევდეთ

II pl. მიძლევდეთ ----- უძლევდეთ გვიძლევდეთ ----- უძლევდეთ

III pl. მიძლევდნენ გიძლევდნენ უძლევდნენ გვიძლევდნენ გიძლევდნენ უძლევდნენ
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C. (S., O.d.) ვიძლევდე – (if) I were winning/beating him/her/it for myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიძლევდე ----- ----- ვიძლევდე

II s. ----- ----- იძლევდე ----- ----- იძლევდე

III s. ----- ----- იძლევდეს ----- ----- იძლევდეს

I pl. ----- ----- ვიძლევდეთ ----- ----- ვიძლევდეთ

II pl. ----- ----- იძლევდეთ ----- ----- იძლევდეთ

III pl. ----- ----- იძლევდნენ ----- ----- იძლევდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d.) დავძლევ – I will win/beat him/her/it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგძლევ დავძლევ ----- დაგძლევთ დავძლევ

II s. დამძლევ ----- დაძლევ დაგვძლევ ----- დაძლევ

III s. დამძლევს დაგძლევს დაძლევს დაგვძლევს დაგძლევთ დაძლევს

I pl. ----- დაგძლევთ დავძლევთ ----- დაგძლევთ დავძლევთ

II pl. დამძლევთ ----- დაძლევთ დაგვძლევთ ----- დაძლევთ

III pl. დამძლევენ დაგძლევენ დაძლევენ დაგვძლევენ დაგძლევენ დაძლევენ

B. (S., O.d., O.ind.) დავუძლევ – I will win/beat him/her/it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიძლევ დავუძლევ ----- დაგიძლევთ დავუძლევ

II s. დამიძლევ ----- დაუძლევ დაგვიძლევ ----- დაუძლევ

III s. დამიძლევს დაგიძლევს დაუძლევს დაგვიძლევს დაგიძლევთ დაუძლევს

I pl. ----- დაგიძლევთ დავუძლევთ ----- დაგიძლევთ დავუძლევთ

II pl. დამიძლევთ ----- დაუძლევთ დაგვიძლევთ ----- დაუძლევთ

III pl. დამიძლევენ დაგიძლევენ დაუძლევენ დაგვიძლევენ დაგიძლევენ დაუძლევენ
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C. (S., O.d.) დავიძლევ – I will win/beat him/her/it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიძლევ ----- ----- დავიძლევ

II s. ----- ----- დაიძლევ ----- ----- დაიძლევ

III s. ----- ----- დაიძლევს ----- ----- დაიძლევს

I pl. ----- ----- დავიძლევთ ----- ----- დავიძლევთ

II pl. ----- ----- დაიძლევთ ----- ----- დაიძლევთ

III pl. ----- ----- დაიძლევენ ----- ----- დაიძლევენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d.) დავძლევდი – I would win/beat him/her/it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგძლევდი დავძლევდი ----- დაგძლევდით დავძლევდი

II s. დამძლევდი ----- დაძლევდი დაგვძლევდი ----- დაძლევდი

III s. დამძლევდა დაგძლევდა დაძლევდა დაგვძლევდა დაგძლევდათ დაძლევდა

I pl. ----- დაგძლევდით დავძლევდით ----- დაგძლევდით დავძლევდით

II pl. დამძლევდით ----- დაძლევდით დაგვძლევდით ----- დაძლევდით

III pl. დამძლევდნენ დაგძლევდნენ დაძლევდნენ დაგვძლევდნენ დაგძლევდნენ დაძლევდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) დავუძლევდი – I would win/beat him/her/it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიძლევდი დავუძლევდი ----- დაგიძლევდი დავუძლევდი

II s. დამიძლევდი ----- დაუძლევდი დაგვიძლევდი ----- დაუძლევდი

III s. დამიძლევდა დაგიძლევდა დაუძლევდა დაგვიძლევდა დაგიძლევდათ დაუძლევდა

I pl. ----- დაგიძლევდით დავუძლევდით ----- დაგიძლევდით დავუძლევდით

II pl. დამიძლევდით ----- დაუძლევდით დაგვიძლევდით ----- დაუძლევდით

III pl. დამიძლევდნენ დაგიძლევდნენ დაუძლევდნენ დაგვიძლევდნენ დაგიძლევდნენ დაუძლევდნენ
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C. (S., O.d.) დავიძლევდი – I would win/beat him/her/it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიძლევდი ----- ----- დავიძლევდი

II s. ----- ----- დაიძლევდი ----- ----- დაიძლევდი

III s. ----- ----- დაიძლევდა ----- ----- დაიძლევდა

I pl. ----- ----- დავიძლევდით ----- ----- დავიძლევდით

II pl. ----- ----- დაიძლევდით ----- ----- დაიძლევდით

III pl. ----- ----- დაიძლევდნენ ----- ----- დაიძლევდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d.) დავძლევდე – (if) I were to win/beat him/her/it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგძლევდე დავძლევდე ----- დაგძლევდე დავძლევდე

II s. დამძლევდე ----- დაძლევდე დაგვძლევდე ----- დაძლევდე

III s. დამძლევდეს დაგძლევდეს დაძლევდეს დაგვძლევდეს დაგძლევდეთ დაძლევდეს

I pl. ----- დაგძლევდეთ დავძლევდეთ ----- დაგძლევდეთ დავძლევდეთ

II pl. დამძლევდეთ ----- დაძლევდეთ დაგვძლევდეთ ----- დაძლევდეთ

III pl. დამძლევდნენ დაგძლევდნენ დაძლევდნენ დაგვძლევდნენ დაგძლევდნენ დაძლევდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) დავუძლევდე – (if) I were to win/beat him/her/it for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიძლევდე დავუძლევდე ----- დაგიძლევდეთ დავუძლევდე

II s. დამიძლევდე ----- დაუძლევდე დაგვიძლევდე ----- დაუძლევდე

III s. დამიძლევდეს დაგიძლევდეს დაუძლევდეს დაგვიძლევდეს დაგიძლევდეთ დაუძლევდეს

I pl. ----- დაგიძლევდეთ დავუძლევდეთ ----- დაგიძლევდეთ დავუძლევდეთ

II pl. დამიძლევდეთ ----- დაუძლევდეთ დაგვიძლევდეთ ----- დაუძლევდეთ

III pl. დამიძლევდნენ დაგიძლევდნენ დაუძლევდნენ დაგვიძლევდნენ დაგიძლევდნენ დაუძლევდნენ
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C. (S., O.d.) დავიძლევდე – (if) I were to win/beat him/her/it for myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიძლევდე ----- ----- დავიძლევდე

II s. ----- ----- დაიძლევდე ----- ----- დაიძლევდე

III s. ----- ----- დაიძლევდეს ----- ----- დაიძლევდეს

I pl. ----- ----- დავიძლევდეთ ----- ----- დავიძლევდეთ

II pl. ----- ----- დაიძლევდეთ ----- ----- დაიძლევდეთ

III pl. ----- ----- დაიძლევდნენ ----- ----- დაიძლევდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d.) (და)ვძლიე – I won/beat him/her/it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გძლიე (და)ვძლიე ----- (და)გძლიეთ (და)ვძლიე

II s. (და)მძლიე ----- (და)ძლიე (და)გვძლიე ----- (და)ძლიე

III s. (და)მძლია (და)გძლია (და)ძლია (და)გვძლია (და)გძლიათ (და)ძლია

I pl. ----- (და)გძლიეთ (და)ვძლიეთ ----- (და)გძლიეთ (და)ვძლიეთ

II pl. (და)მძლიეთ ----- (და)ძლიეთ (და)გვძლიეთ ----- (და)ძლიეთ

III pl. (და)მძლიეს (და)გძლიეს (და)ძლიეს (და)გვძლიეს (და)გძლიეს (და)ძლიეს

B. (S., O.d., O.ind.) (და)ვუძლიე – I won/beat him/her/it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გიძლიე (და)ვუძლიე ----- (და)გიძლიეთ (და)ვუძლიე

II s. (და)მიძლიე ----- (და)უძლიე (და)გვიძლიე ----- (და)უძლიე

III s. (და)მიძლია (და)გიძლია (და)უძლია (და)გვიძლია (და)გიძლიათ (და)უძლია

I pl. ----- (და)გიძლიეთ (და)ვუძლიეთ ----- (და)გიძლიეთ (და)ვუძლიეთ

II pl. (და)მიძლიეთ ----- (და)უძლიეთ (და)გვიძლიეთ ----- (და)უძლიეთ

III pl. (და)მიძლიეს (და)გიძლიეს (და)უძლიეს (და)გვიძლიეს (და)გიძლიეს (და)უძლიეს
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C. (S., O.d.) (და)ვიძლიე – I won/beat him/her/it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (და)ვიძლიე ----- ----- (და)ვიძლიე

II s. ----- ----- (და)იძლიე ----- ----- (და)იძლიე

III s. ----- ----- (და)იძლია ----- ----- (და)იძლია

I pl. ----- ----- (და)ვიძლიეთ ----- ----- (და)ვიძლიეთ

II pl. ----- ----- (და)იძლიეთ ----- ----- (და)იძლიეთ

III pl. ----- ----- (და)იძლიეს ----- ----- (და)იძლიეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d.) (და)ვძლიო – I (should) win/beat him/her/it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გძლიო (და)ვძლიო ----- (და)გძლიოთ (და)ვძლიო

II s. (და)მძლიო ----- (და)ძლიო (და)გვძლიო ----- (და)ძლიო

III s. (და)მძლიოს (და)გძლიოს (და)ძლიოს (და)გვძლიოს (და)გძლიოთ (და)ძლიოს

I pl. ----- (და)გძლიოთ (და)ვძლიოთ ----- (და)გძლიოთ (და)ვძლიოთ

II pl. (და)მძლიოთ ----- (და)ძლიოთ (და)გვძლიოთ ----- (და)ძლიოთ

III pl. (და)მძლიონ (და)გძლიონ (და)ძლიონ (და)გვძლიონ (და)გძლიონ (და)ძლიონ

B. (S., O.d., O.ind.) (და)ვუძლიო – I (should) win/beat him/her/it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გიძლიო (და)ვუძლიო ----- (და)გიძლიოთ (და)ვუძლიო

II s. (და)მიძლიო ----- (და)უძლიო (და)გვიძლიო ----- (და)უძლიო

III s. (და)მიძლიოს (და)გიძლიოს (და)უძლიოს (და)გვიძლიოს (და)გიძლიოთ (და)უძლიოს

I pl. ----- (და)გიძლიოთ (და)ვუძლიოთ ----- (და)გიძლიოთ (და)ვუძლიოთ

II pl. (და)მიძლიოთ ----- (და)უძლიოთ (და)გვიძლიოთ ----- (და)უძლიოთ

III pl. (და)მიძლიონ (და)გიძლიონ (და)უძლიონ (და)გვიძლიონ (და)გიძლიონ (და)უძლიონ
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C. (S., O.d.) (და)ვიძლიო – I (should) win/beat him/her/it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (და)ვიძლიო ----- ----- (და)ვიძლიო

II s. ----- ----- (და)იძლიო ----- ----- (და)იძლიო

III s. ----- ----- (და)იძლიოს ----- ----- (და)იძლიოს

I pl. ----- ----- (და)ვიძლიოთ ----- ----- (და)ვიძლიოთ

II pl. ----- ----- (და)იძლიოთ ----- ----- (და)იძლიოთ

III pl. ----- ----- (და)იძლიონ ----- ----- (და)იძლიონ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) (და)მიძლევია – (it seems) I have won/beaten him/her/it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)მიძლევიხარ (და)მიძლევია ----- (და)მიძლევიხართ (და)მიძლევია

II s. (და)გიძლევივარ ----- (და)გიძლევია (და)გიძლევივართ ----- (და)გიძლევია

III s. (და)ვუძლევივარ (და)უძლევიხარ (და)უძლევია (და)ვუძლევივართ (და)უძლევიხართ (და)უძლევია

I pl. ----- (და)გვიძლევიხარ (და)გვიძლევია ----- (და)გვიძლევიხართ (და)გვიძლევია

II pl. (და)გიძლევივართ ----- (და)გიძლევიათ (და)გიძლევივართ ----- (და)გიძლევიათ

III pl. (და)ვუძლევივარ (და)უძლევიხარ (და)უძლევიათ (და)ვუძლევივართ (და)უძლევიხართ (და)უძლევიათ
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II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.)  – (if) I had won/beaten him/her/it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)მეძლიე (და)მეძლია ----- (და)მეძლიეთ (და)მეძლია

II s. (და)გეძლიე ----- (და)გეძლია (და)გეძლიეთ ----- (და)გეძლია

III s. (და)ვეძლიე (და)ეძლიე (და)ეძლია (და)ვეძლიეთ (და)ეძლიეთ (და)ეძლია

I pl. ----- (და)გვეძლიე (და)გვეძლია ----- (და)გვეძლიეთ (და)გვეძლია

II pl. (და)გეძლიეთ ----- (და)გეძლიათ (და)გეძლიეთ ----- (და)გეძლიათ

III pl. (და)ვეძლიე (და)ეძლიე (და)ეძლიათ (და)ვეძლიეთ (და)ეძლიეთ (და)ეძლიათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) (და)მეძლიოს – (I wish) I could win/beat him/her/it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)მეძლიო (და)მეძლიოს ----- (და)მეძლიოთ (და)მეძლიოს

II s. (და)გეძლიო ----- (და)გეძლიოს (და)გეძლიოთ ----- (და)გეძლიოს

III s. (და)ვეძლიო (და)ეძლიო (და)ეძლიოს (და)ვეძლიოთ (და)ეძლიოთ (და)ეძლიოს

I pl. ----- (და)გვეძლიო (და)გვეძლიოს ----- (და)გვეძლიოთ (და)გვეძლიოს

II pl. (და)გეძლიოთ ----- (და)გეძლიოთ (და)გეძლიოთ ----- (და)გეძლიოთ

III pl. (და)ვეძლიო (და)ეძლიო (და)ეძლიოთ (და)ვეძლიოთ (და)ეძლიოთ (და)ეძლიოთ
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Causative Conjugation

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაძლევინებ – I am making him/her/it win/beat him/her/it / I make him/her/it win/beat him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაძლევინებ ვაძლევინებ ----- გაძლევინებთ ვაძლევინებ

II s. მაძლევინებ ----- აძლევინებ გვაძლევინებ ----- აძლევინებ

III s. მაძლევინებს გაძლევინებს აძლევინებს გვაძლევინებს გაძლევინებთ აძლევინებს

I pl. ----- გაძლევინებთ ვაძლევინებთ ----- გაძლევინებთ ვაძლევინებთ

II pl. მაძლევინებთ ----- აძლევინებთ გვაძლევინებთ ----- აძლევინებთ

III pl. მაძლევინებენ გაძლევინებენ აძლევინებენ გვაძლევინებენ გაძლევინებენ აძლევინებენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუძლევინებ – I am making him/her/it win/beat him/her/it (for him/her/it) / I make him/her/it win/beat him/her/it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიძლევინებ ვუძლევინებ ----- გიძლევინებთ ვუძლევინებ

II s. მიძლევინებ ----- უძლევინებ გვიძლევინებ ----- უძლევინებ

III s. მიძლევინებს გიძლევინებს უძლევინებს გვიძლევინებს გიძლევინებთ უძლევინებს

I pl. ----- გიძლევინებთ ვუძლევინებთ ----- გიძლევინებთ ვუძლევინებთ

II pl. მიძლევინებთ ----- უძლევინებთ გვიძლევინებთ ----- უძლევინებთ

III pl. მიძლევინებენ გიძლევინებენ უძლევინებენ გვიძლევინებენ გიძლევინებენ უძლევინებენ

281



C. (S., O.d.) ვიძლევინებ – I am making (him/her/it) win/beat him/her/it for me / I make (him/her/it) win/beat him/her/it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიძლევინებ ----- ----- ვიძლევინებ

II s. ----- ----- იძლევინებ ----- ----- იძლევინებ

III s. ----- ----- იძლევინებს ----- ----- იძლევინებს

I pl. ----- ----- ვიძლევინებთ ----- ----- ვიძლევინებთ

II pl. ----- ----- იძლევინებთ ----- ----- იძლევინებთ

III pl. ----- ----- იძლევინებენ ----- ----- იძლევინებენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაძლევინებდი – I was making him/her/it win/beat him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაძლევინებდი ვაძლევინებდი ----- გაძლევინებდით ვაძლევინებდი

II s. მაძლევინებდი ----- აძლევინებდი გვაძლევინებდი ----- აძლევინებდი

III s. მაძლევინებდა გაძლევინებდა აძლევინებდა გვაძლევინებდა გაძლევინებდათ აძლევინებდა

I pl. ----- გაძლევინებდით ვაძლევინებდით ----- გაძლევინებდით ვაძლევინებდით

II pl. მაძლევინებდით ----- აძლევინებდით გვაძლევინებდით ----- აძლევინებდით

III pl. მაძლევინებდნენ გაძლევინებდნენ აძლევინებდნენ გვაძლევინებდნენ გაძლევინებდნენ აძლევინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუძლევინებდი – I was making him/her/it win/beat him/her/it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიძლევინებდი ვუძლევინებდი ----- გიძლევინებდით ვუძლევინებდი

II s. მიძლევინებდი ----- უძლევინებდი გვიძლევინებდი ----- უძლევინებდი

III s. მიძლევინებდა გიძლევინებდა უძლევინებდა გვიძლევინებდა გიძლევინებდათ უძლევინებდა

I pl. ----- გიძლევინებდით ვუძლევინებდით ----- გიძლევინებდით ვუძლევინებდით

II pl. მიძლევინებდით ----- უძლევინებდით გვიძლევინებდით ----- უძლევინებდით

III pl. მიძლევინებდნენ გიძლევინებდნენ უძლევინებდნენ გვიძლევინებდნენ გიძლევინებდნენ უძლევინებდნენ
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C. (S., O.d.) ვიძლევინებდი – I was making (him/her/it) win/beat him/her/it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიძლევინებდი ----- ----- ვიძლევინებდი

II s. ----- ----- იძლევინებდი ----- ----- იძლევინებდი

III s. ----- ----- იძლევინებდა ----- ----- იძლევინებდა

I pl. ----- ----- ვიძლევინებდით ----- ----- ვიძლევინებდით

II pl. ----- ----- იძლევინებდით ----- ----- იძლევინებდით

III pl. ----- ----- იძლევინებდნენ ----- ----- იძლევინებდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაძლევინებდე – (if) I were making him/her/it win/beat him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაძლევინებდე ვაძლევინებდე ----- გაძლევინებდეთ ვაძლევინებდე

II s. მაძლევინებდე ----- აძლევინებდე გვაძლევინებდე ----- აძლევინებდე

III s. მაძლევინებდეს გაძლევინებდეს აძლევინებდეს გვაძლევინებდეს გაძლევინებდეთ აძლევინებდეს

I pl. ----- გაძლევინებდეთ ვაძლევინებდეთ ----- გაძლევინებდეთ ვაძლევინებდეთ

II pl. მაძლევინებდეთ ----- აძლევინებდეთ გვაძლევინებდეთ ----- აძლევინებდეთ

III pl. მაძლევინებდნენ გაძლევინებდნენ აძლევინებდნენ გვაძლევინებდნენ გაძლევინებდნენ აძლევინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუძლევინებდე – (if) I were making him/her/it win/beat him/her/it (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიძლევინებდე ვუძლევინებდე ----- გიძლევინებდეთ ვუძლევინებდე

II s. მიძლევინებდე ----- უძლევინებდე გვიძლევინებდე ----- უძლევინებდე

III s. მიძლევინებდეს გიძლევინებდეს უძლევინებდეს გვიძლევინებდეს გიძლევინებდეთ უძლევინებდეს

I pl. ----- გიძლევინებდეთ ვუძლევინებდეთ ----- გიძლევინებდეთ ვუძლევინებდეთ

II pl. მიძლევინებდეთ ----- უძლევინებდეთ გვიძლევინებდეთ ----- უძლევინებდეთ

III pl. მიძლევინებდნენ გიძლევინებდნენ უძლევინებდნენ გვიძლევინებდნენ გიძლევინებდნენ უძლევინებდნენ
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C. (S., O.d.) ვიძლევინებდე – (if) I were making (him/her/it) win/beat him/her/it for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიძლევინებდე ----- ----- ვიძლევინებდე

II s. ----- ----- იძლევინებდე ----- ----- იძლევინებდე

III s. ----- ----- იძლევინებდეს ----- ----- იძლევინებდეს

I pl. ----- ----- ვიძლევინებდეთ ----- ----- ვიძლევინებდეთ

II pl. ----- ----- იძლევინებდეთ ----- ----- იძლევინებდეთ

III pl. ----- ----- იძლევინებდნენ ----- ----- იძლევინებდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d., O.ind.) დავაძლევინებ – I will make him/her/it win/beat him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგაძლევინებ დავაძლევინებ ----- დაგაძლევინებთ დავაძლევინებ

II s. დამაძლევინებ ----- დააძლევინებ დაგვაძლევინებ ----- დააძლევინებ

III s. დამაძლევინებს დაგაძლევინებს დააძლევინებს დაგვაძლევინებს დაგაძლევინებთ დააძლევინებს

I pl. ----- დაგაძლევინებთ დავაძლევინებთ ----- დაგაძლევინებთ დავაძლევინებთ

II pl. დამაძლევინებთ ----- დააძლევინებთ დაგვაძლევინებთ ----- დააძლევინებთ

III pl. დამაძლევინებენ დაგაძლევინებენ დააძლევინებენ დაგვაძლევინებენ დაგაძლევინებენ დააძლევინებენ

B. (S., O.d., O.ind.) დავუძლევინებ – I will make him/her/it win/beat him/her/it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიძლევინებ დავუძლევინებ ----- დაგიძლევინებთ დავუძლევინებ

II s. დამიძლევინებ ----- დაუძლევინებ დაგვიძლევინებ ----- დაუძლევინებ

III s. დამიძლევინებს დაგიძლევინებს დაუძლევინებს დაგვიძლევინებს დაგიძლევინებთ დაუძლევინებს

I pl. ----- დაგიძლევინებთ დავუძლევინებთ ----- დაგიძლევინებთ დავუძლევინებთ

II pl. დამიძლევინებთ ----- დაუძლევინებთ დაგვიძლევინებთ ----- დაუძლევინებთ

III pl. დამიძლევინებენ დაგიძლევინებენ დაუძლევინებენ დაგვიძლევინებენ დაგიძლევინებენ დაუძლევინებენ
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C. (S., O.d.) დავიძლევინებ – I will make (him/her/it) win/beat him/her/it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიძლევინებ ----- ----- დავიძლევინებ

II s. ----- ----- დაიძლევინებ ----- ----- დაიძლევინებ

III s. ----- ----- დაიძლევინებს ----- ----- დაიძლევინებს

I pl. ----- ----- დავიძლევინებთ ----- ----- დავიძლევინებთ

II pl. ----- ----- დაიძლევინებთ ----- ----- დაიძლევინებთ

III pl. ----- ----- დაიძლევინებენ ----- ----- დაიძლევინებენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d., O.ind.) დავაძლევინებდი – I would make him/her/it win/beat him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგაძლევინებდი დავაძლევინებდი ----- დაგაძლევინებდით დავაძლევინებდი

II s. დამაძლევინებდი ----- დააძლევინებდი დაგვაძლევინებდი ----- დააძლევინებდი

III s. დამაძლევინებდა დაგაძლევინებდა დააძლევინებდა დაგვაძლევინებდა დაგაძლევინებდათ დააძლევინებდა

I pl. ----- დაგაძლევინებდით დავაძლევინებდით ----- დაგაძლევინებდით დავაძლევინებდით

II pl. დამაძლევინებდით ----- დააძლევინებდით დაგვაძლევინებდით ----- დააძლევინებდით

III pl. დამაძლევინებდნენ დაგაძლევინებდნენ დააძლევინებდნენ დაგვაძლევინებდნენ დაგაძლევინებდნენ დააძლევინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) დავუძლევინებდი – I would make him/her/it win/beat him/her/it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიძლევინებდი დავუძლევინებდი ----- დაგიძლევინებდით დავუძლევინებდი

II s. დამიძლევინებდი ----- დაუძლევინებდი დაგვიძლევინებდი ----- დაუძლევინებდი

III s. დამიძლევინებდა დაგიძლევინებდა დაუძლევინებდა დაგვიძლევინებდა დაგიძლევინებდათ დაუძლევინებდა

I pl. ----- დაგიძლევინებდით დავუძლევინებდით ----- დაგიძლევინებდით დავუძლევინებდით

II pl. დამიძლევინებდით ----- დაუძლევინებდით დაგვიძლევინებდით ----- დაუძლევინებდით

III pl. დამიძლევინებდნენ დაგიძლევინებდნენ დაუძლევინებდნენ დაგვიძლევინებდნენ დაგიძლევინებდნენ დაუძლევინებდნენ
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C. (S., O.d.) დავიძლევინებდი – I would make (him/her/it) win/beat him/her/it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიძლევინებდი ----- ----- დავიძლევინებდი

II s. ----- ----- დაიძლევინებდი ----- ----- დაიძლევინებდი

III s. ----- ----- დაიძლევინებდა ----- ----- დაიძლევინებდა

I pl. ----- ----- დავიძლევინებდით ----- ----- დავიძლევინებდით

II pl. ----- ----- დაიძლევინებდით ----- ----- დაიძლევინებდით

III pl. ----- ----- დაიძლევინებდნენ ----- ----- დაიძლევინებდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) დავაძლევინებდე – (if) I were to make him/her/it win/beat him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგაძლევინებდე დავაძლევინებდე ----- დაგაძლევინებდეთ დავაძლევინებდე

II s. დამაძლევინებდე ----- დააძლევინებდე დაგვაძლევინებდე ----- დააძლევინებდე

III s. დამაძლევინებდეს დაგაძლევინებდეს დააძლევინებდეს დაგვაძლევინებდეს დაგაძლევინებდე დააძლევინებდეს

I pl. ----- დაგაძლევინებდეთ დავაძლევინებდეთ ----- დაგაძლევინებდეთ დავაძლევინებდეთ

II pl. დამაძლევინებდეთ ----- დააძლევინებდეთ დაგვაძლევინებდეთ ----- დააძლევინებდეთ

III pl. დამაძლევინებდნენ დაგაძლევინებდნენ დააძლევინებდნენ დაგვაძლევინებდნენ დაგაძლევინებდნენ დააძლევინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) დავუძლევინებდე – (if) I were to make him/her/it win/beat him/her/it (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიძლევინებდე დავუძლევინებდე ----- დაგიძლევინებდეთ დავუძლევინებდე

II s. დამიძლევინებდე ----- დაუძლევინებდე დაგვიძლევინებდე ----- დაუძლევინებდე

III s. დამიძლევინებდეს დაგიძლევინებდეს დაუძლევინებდეს დაგვიძლევინებდეს დაგიძლევინებდეთ დაუძლევინებდეს

I pl. ----- დაგიძლევინებდეთ დავუძლევინებდეთ ----- დაგიძლევინებდეთ დავუძლევინებდეთ

II pl. დამიძლევინებდეთ ----- დაუძლევინებდეთ დაგვიძლევინებდეთ ----- დაუძლევინებდეთ

III pl. დამიძლევინებდნენ დაგიძლევინებდნენ დაუძლევინებდნენ დაგვიძლევინებდნენ დაგიძლევინებდნენ დაუძლევინებდნენ
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C. (S., O.d.) დავიძლევინებდე – (if) I were to make (him/her/it) win/beat him/her/it for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- დავიძლევინებდე ----- ----- დავიძლევინებდე

II s. ----- ----- დაიძლევინებდე ----- ----- დაიძლევინებდე

III s. ----- ----- დაიძლევინებდეს ----- ----- დაიძლევინებდეს

I pl. ----- ----- დავიძლევინებდეთ ----- ----- დავიძლევინებდეთ

II pl. ----- ----- დაიძლევინებდეთ ----- ----- დაიძლევინებდეთ

III pl. ----- ----- დაიძლევინებდნენ ----- ----- დაიძლევინებდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d., O.ind.) (და)ვაძლევინე – I made him/her/it win/beat him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გაძლევინე (და)ვაძლევინე ----- (და)გაძლევინეთ (და)ვაძლევინე

II s. (და)მაძლევინე ----- (და)აძლევინე (და)გვაძლევინე ----- (და)აძლევინე

III s. (და)მაძლევინა (და)გაძლევინა (და)აძლევინა (და)გვაძლევინა (და)გაძლევინათ (და)აძლევინა

I pl. ----- (და)გაძლევინეთ (და)ვაძლევინეთ ----- (და)გაძლევინეთ (და)ვაძლევინეთ

II pl. (და)მაძლევინეთ ----- (და)აძლევინეთ (და)გვაძლევინეთ ----- (და)აძლევინეთ

III pl. (და)მაძლევინეს (და)გაძლევინეს (და)აძლევინეს (და)გვაძლევინეს (და)გაძლევინეს (და)აძლევინეს

B. (S., O.d., O.ind.) (და)ვუძლევინე – I made him/her/it win/beat him/her/it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გიძლევინე (და)ვუძლევინე ----- (და)გიძლევინეთ (და)ვუძლევინე

II s. (და)მიძლევინე ----- (და)უძლევინე (და)გვიძლევინე ----- (და)უძლევინე

III s. (და)მიძლევინა (და)გიძლევინა (და)უძლევინა (და)გვიძლევინა (და)გიძლევინათ (და)უძლევინა

I pl. ----- (და)გიძლევინეთ (და)ვუძლევინეთ ----- (და)გიძლევინეთ (და)ვუძლევინეთ

II pl. (და)მიძლევინეთ ----- (და)უძლევინეთ (და)გვიძლევინეთ ----- (და)უძლევინეთ

III pl. (და)მიძლევინეს (და)გიძლევინეს (და)უძლევინეს (და)გვიძლევინეს (და)გიძლევინეს (და)უძლევინეს
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C. (S., O.d.) (და)ვიძლევინე – I made (him/her/it) win/beat him/her/it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (და)ვიძლევინე ----- ----- (და)ვიძლევინე

II s. ----- ----- (და)იძლევინე ----- ----- (და)იძლევინე

III s. ----- ----- (და)იძლევინა ----- ----- (და)იძლევინა

I pl. ----- ----- (და)ვიძლევინეთ ----- ----- (და)ვიძლევინეთ

II pl. ----- ----- (და)იძლევინეთ ----- ----- (და)იძლევინეთ

III pl. ----- ----- (და)იძლევინეს ----- ----- (და)იძლევინეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d., O.ind.) (და)ვაძლევინო – I (should) make him/her/it win/beat him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გაძლევინო (და)ვაძლევინო ----- (და)გაძლევინოთ (და)ვაძლევინო

II s. (და)მაძლევინო ----- (და)აძლევინო (და)გვაძლევინო ----- (და)აძლევინო

III s. (და)მაძლევინოს (და)გაძლევინოს (და)აძლევინოს (და)გვაძლევინოს (და)გაძლევინოთ (და)აძლევინოს

I pl. ----- (და)გაძლევინოთ (და)ვაძლევინოთ ----- (და)გაძლევინოთ (და)ვაძლევინოთ

II pl. (და)მაძლევინოთ ----- (და)აძლევინოთ (და)გვაძლევინოთ ----- (და)აძლევინოთ

III pl. (და)მაძლევინონ (და)გაძლევინონ (და)აძლევინონ (და)გვაძლევინონ (და)გაძლევინონ (და)აძლევინონ

B. (S., O.d., O.ind.) (და)ვუძლევინო – I (should) make him/her/it win/beat him/her/it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)გიძლევინო (და)ვუძლევინო ----- (და)გიძლევინოთ (და)ვუძლევინო

II s. (და)მიძლევინო ----- (და)უძლევინო (და)გვიძლევინო ----- (და)უძლევინო

III s. (და)მიძლევინოს (და)გიძლევინოს (და)უძლევინოს (და)გვიძლევინოს (და)გიძლევინოთ (და)უძლევინოს

I pl. ----- (და)გიძლევინოთ (და)ვუძლევინოთ ----- (და)გიძლევინოთ (და)ვუძლევინოთ

II pl. (და)მიძლევინოთ ----- (და)უძლევინოთ (და)გვიძლევინოთ ----- (და)უძლევინოთ

III pl. (და)მიძლევინონ (და)გიძლევინონ (და)უძლევინონ (და)გვიძლევინონ (და)გიძლევინონ (და)უძლევინონ

288



C. (S., O.d.) (და)ვიძლევინო – I (should) make (him/her/it) win/beat him/her/it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (და)ვიძლევინო ----- ----- (და)ვიძლევინო

II s. ----- ----- (და)იძლევინო ----- ----- (და)იძლევინო

III s. ----- ----- (და)იძლევინოს ----- ----- (და)იძლევინოს

I pl. ----- ----- (და)ვიძლევინოთ ----- ----- (და)ვიძლევინოთ

II pl. ----- ----- (და)იძლევინოთ ----- ----- (და)იძლევინოთ

III pl. ----- ----- (და)იძლევინონ ----- ----- (და)იძლევინონ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) (და)მიძლევინებია – (it seems) I have made (him/her/it) win/beat him/her/it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)მიძლევინებიხარ (და)მიძლევინებია ----- (და)მიძლევინებიხართ (და)მიძლევინებია

II s. (და)გიძლევინებივარ ----- (და)გიძლევინებია (და)გიძლევინებივართ ----- (და)გიძლევინებია

III s. (და)ვუძლევინებივარ (და)უძლევინებიხარ (და)უძლევინებია (და)ვუძლევინებივართ (და)უძლევინებიხართ (და)უძლევინებია

I pl. ----- (და)გვიძლევინებიხარ (და)გვიძლევინებია ----- (და)გვიძლევინებიხართ (და)გვიძლევინებია

II pl. (და)გიძლევინებივართ ----- (და)გიძლევინებიათ (და)გიძლევინებივართ ----- (და)გიძლევინებიათ

III pl. (და)ვუძლევინებივარ (და)უძლევინებიხარ (და)უძლევინებიათ (და)ვუძლევინებივართ (და)უძლევინებიხართ (და)უძლევინებიათ
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II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) (და)მეძლევინებინა – (if) I had made (him/her/it) win/beat him/her/it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)მეძლევინებინე (და)მეძლევინებინა ----- (და)მეძლევინებინეთ (და)მეძლევინებინა

II s. (და)გეძლევინებინე ----- (და)გეძლევინებინა (და)გეძლევინებინეთ ----- (და)გეძლევინებინა

III s. (და)ვეძლევინებინე (და)ეძლევინებინე (და)ეძლევინებინა (და)ვეძლევინებინეთ (და)ეძლევინებინეთ (და)ეძლევინებინა

I pl. ----- (და)გვეძლევინებინე (და)გვეძლევინებინა ----- (და)გვეძლევინებინეთ (და)გვეძლევინებინა

II pl. (და)გეძლევინებინეთ ----- (და)გეძლევინებინათ (და)გეძლევინებინეთ ----- (და)გეძლევინებინათ

III pl. (და)ვეძლევინებინე (და)ეძლევინებინე (და)ეძლევინებინათ (და)ვეძლევინებინეთ (და)ეძლევინებინეთ (და)ეძლევინებინათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) (და)მეძლევინებინოს – (I wish) I could make (him/her/it) win/beat him/her/it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (და)მეძლევინებინო (და)მეძლევინებინოს ----- (და)მეძლევინებინოთ (და)მეძლევინებინოს

II s. (და)გეძლევინებინო ----- (და)გეძლევინებინოს (და)გეძლევინებინოთ ----- (და)გეძლევინებინოს

III s. (და)ვეძლევინებინო (და)ეძლევინებინო (და)ეძლევინებინოს (და)ვეძლევინებინოთ (და)ეძლევინებინოთ (და)ეძლევინებინოს

I pl. ----- (და)გვეძლევინებინო (და)გვეძლევინებინოს ----- (და)გვეძლევინებინოთ (და)გვეძლევინებინოს

II pl. (და)გეძლევინებინოთ ----- (და)გეძლევინებინოთ (და)გეძლევინებინოთ ----- (და)გეძლევინებინოთ

III pl. (და)ვეძლევინებინო (და)ეძლევინებინო (და)ეძლევინებინოთ (და)ვეძლევინებინოთ (და)ეძლევინებინოთ (და)ეძლევინებინოთ
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10.1.9. აფრენს – he/she makes it fly 

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d.) ვაფრენ – I am flying it / I fly it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაფრენ ვაფრენ ----- გაფრენთ ვაფრენ

II s. მაფრენ ----- აფრენ გვაფრენ ----- აფრენ

III s. მაფრენს გაფრენს აფრენს გვაფრენს გაფრენთ აფრენს

I pl. ----- გაფრენთ ვაფრენთ ----- გაფრენთ ვაფრენთ

II pl. მაფრენთ ----- აფრენთ გვაფრენთ ----- აფრენთ

III pl. მაფრენენ გაფრენენ აფრენენ გვაფრენენ გაფრენენ აფრენენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუფრენ – I am flying it for him/her/it / I fly it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიფრენ ვუფრენ ----- გიფრენთ ვუფრენ

II s. მიფრენ ----- უფრენ გვიფრენ ----- უფრენ

III s. მიფრენს გიფრენს უფრენს გვიფრენს გიფრენთ უფრენს

I pl. ----- გიფრენთ ვუფრენთ ----- გიფრენთ ვუფრენთ

II pl. მიფრენთ ----- უფრენთ გვიფრენთ ----- უფრენთ

III pl. მიფრენენ გიფრენენ უფრენენ გვიფრენენ გიფრენენ უფრენენ
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C. (S., O.d.) ვიფრენ – I am flying it for myself / I fly it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიფრენ ----- ----- ვიფრენ

II s. ----- ----- იფრენ ----- ----- იფრენ

III s. ----- ----- იფრენს ----- ----- იფრენს

I pl. ----- ----- ვიფრენთ ----- ----- ვიფრენთ

II pl. ----- ----- იფრენთ ----- ----- იფრენთ

III pl. ----- ----- იფრენენ ----- ----- იფრენენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d.) ვაფრენდი – I was flying it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაფრენდი ვაფრენდი ----- გაფრენდით ვაფრენდი

II s. მაფრენდი ----- აფრენდი გვაფრენდი ----- აფრენდი

III s. მაფრენდა გაფრენდა აფრენდა გვაფრენდა გაფრენდათ აფრენდა

I pl. ----- გაფრენდით ვაფრენდით ----- გაფრენდით ვაფრენდით

II pl. მაფრენდით ----- აფრენდით გვაფრენდით ----- აფრენდით

III pl. მაფრენდნენ გაფრენდნენ აფრენდნენ გვაფრენდნენ გაფრენდნენ აფრენდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუფრენდი – I was flying it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიფრენდი ვუფრენდი ----- გიფრენდით ვუფრენდი

II s. მიფრენდი ----- უფრენდი გვიფრენდი ----- უფრენდი

III s. მიფრენდა გიფრენდა უფრენდა გვიფრენდა გიფრენდათ უფრენდა

I pl. ----- გიფრენდით ვუფრენდით ----- გიფრენდით ვუფრენდით

II pl. მიფრენდით ----- უფრენდით გვიფრენდით ----- უფრენდით

III pl. მიფრენდნენ გიფრენდნენ უფრენდნენ გვიფრენდნენ გიფრენდნენ უფრენდნენ
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C. (S., O.d.) ვიფრენდი – I was flying it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიფრენდი ----- ----- ვიფრენდი

II s. ----- ----- იფრენდი ----- ----- იფრენდი

III s. ----- ----- იფრენდა ----- ----- იფრენდა

I pl. ----- ----- ვიფრენდით ----- ----- ვიფრენდით

II pl. ----- ----- იფრენდით ----- ----- იფრენდით

III pl. ----- ----- იფრენდნენ ----- ----- იფრენდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d.) ვაფრენდე – (if) I were flying it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაფრენდე ვაფრენდე ----- გაფრენდეთ ვაფრენდე

II s. მაფრენდე ----- აფრენდე გვაფრენდე ----- აფრენდე

III s. მაფრენდეს გაფრენდეს აფრენდეს გვაფრენდეს გაფრენდეთ აფრენდეს

I pl. ----- გაფრენდეთ ვაფრენდეთ ----- გაფრენდეთ ვაფრენდეთ

II pl. მაფრენდეთ ----- აფრენდეთ გვაფრენდეთ ----- აფრენდეთ

III pl. მაფრენდნენ გაფრენდნენ აფრენდნენ გვაფრენდნენ გაფრენდნენ აფრენდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუფრენდე – (if) I were flying it for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიფრენდე ვუფრენდე ----- გიფრენდეთ ვუფრენდე

II s. მიფრენდე ----- უფრენდე გვიფრენდე ----- უფრენდე

III s. მიფრენდეს გიფრენდეს უფრენდეს გვიფრენდეს გიფრენდეთ უფრენდეს

I pl. ----- გიფრენდეთ ვუფრენდეთ ----- გიფრენდეთ ვუფრენდეთ

II pl. მიფრენდეთ ----- უფრენდეთ გვიფრენდეთ ----- უფრენდეთ

III pl. მიფრენდნენ გიფრენდნენ უფრენდნენ გვიფრენდნენ გიფრენდნენ უფრენდნენ
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C. (S., O.d.) ვიფრენდე – (if) I were flying it for myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიფრენდე ----- ----- ვიფრენდე

II s. ----- ----- იფრენდე ----- ----- იფრენდე

III s. ----- ----- იფრენდეს ----- ----- იფრენდეს

I pl. ----- ----- ვიფრენდეთ ----- ----- ვიფრენდეთ

II pl. ----- ----- იფრენდეთ ----- ----- იფრენდეთ

III pl. ----- ----- იფრენდნენ ----- ----- იფრენდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d.) გავაფრენ – I will fly it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგაფრენ გავაფრენ ----- გაგაფრენთ გავაფრენ

II s. გამაფრენ ----- გააფრენ გაგვაფრენ ----- გააფრენ

III s. გამაფრენს გაგაფრენს გააფრენს გაგვაფრენს გაგაფრენთ გააფრენს

I pl. ----- გაგაფრენთ გავაფრენთ ----- გაგაფრენთ გავაფრენთ

II pl. გამაფრენთ ----- გააფრენთ გაგვაფრენთ ----- გააფრენთ

III pl. გამაფრენენ გაგაფრენენ გააფრენენ გაგვაფრენენ გაგაფრენენ გააფრენენ

B. (S., O.d., O.ind.) გავუფრენ – I will fly it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიფრენ გავუფრენ ----- გაგიფრენთ გავუფრენ

II s. გამიფრენ ----- გაუფრენ გაგვიფრენ ----- გაუფრენ

III s. გამიფრენს გაგიფრენს გაუფრენს გაგვიფრენს გაგიფრენთ გაუფრენს

I pl. ----- გაგიფრენთ გავუფრენთ ----- გაგიფრენთ გავუფრენთ

II pl. გამიფრენთ ----- გაუფრენთ გაგვიფრენთ ----- გაუფრენთ

III pl. გამიფრენენ გაგიფრენენ გაუფრენენ გაგვიფრენენ გაგიფრენენ გაუფრენენ
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C. (S., O.d.) გავიფრენ – I will fly it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიფრენ ----- ----- გავიფრენ

II s. ----- ----- გაიფრენ ----- ----- გაიფრენ

III s. ----- ----- გაიფრენს ----- ----- გაიფრენს

I pl. ----- ----- გავიფრენთ ----- ----- გავიფრენთ

II pl. ----- ----- გაიფრენთ ----- ----- გაიფრენთ

III pl. ----- ----- გაიფრენენ ----- ----- გაიფრენენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d.) გავაფრენდი – I would fly it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგაფრენდი გავაფრენდი ----- გაგაფრენდი გავაფრენდი

II s. გამაფრენდი ----- გააფრენდი გაგვაფრენდი ----- გააფრენდი

III s. გამაფრენდა გაგაფრენდა გააფრენდა გაგვაფრენდა გაგაფრენდათ გააფრენდა

I pl. ----- გაგაფრენდით გავაფრენდით ----- გაგაფრენდით გავაფრენდით

II pl. გამაფრენდით ----- გააფრენდით გაგვაფრენდით ----- გააფრენდით

III pl. გამაფრენდნენ გაგაფრენდნენ გააფრენდნენ გაგვაფრენდნენ გაგაფრენდნენ გააფრენდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) გავუფრენდი – I would fly it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიფრენდი გავუფრენდი ----- გაგიფრენდით გავუფრენდი

II s. გამიფრენდი ----- გაუფრენდი გაგვიფრენდი ----- გაუფრენდი

III s. გამიფრენდა გაგიფრენდა გაუფრენდა გაგვიფრენდა გაგიფრენდათ გაუფრენდა

I pl. ----- გაგიფრენდით გავუფრენდით ----- გაგიფრენდით გავუფრენდით

II pl. გამიფრენდით ----- გაუფრენდით გაგვიფრენდით ----- გაუფრენდით

III pl. გამიფრენდნენ გაგიფრენდნენ გაუფრენდნენ გაგვიფრენდნენ გაგიფრენდნენ გაუფრენდნენ
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C. (S., O.d.) გავიფრენდი – I would fly it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიფრენდი ----- ----- გავიფრენდი

II s. ----- ----- გაიფრენდი ----- ----- გაიფრენდი

III s. ----- ----- გაიფრენდა ----- ----- გაიფრენდა

I pl. ----- ----- გავიფრენდით ----- ----- გავიფრენდით

II pl. ----- ----- გაიფრენდით ----- ----- გაიფრენდით

III pl. ----- ----- გაიფრენდნენ ----- ----- გაიფრენდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d.) გავაფრენდე – (if) I were to fly it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგაფრენდე გავაფრენდე ----- გაგაფრენდეთ გავაფრენდე

II s. გამაფრენდე ----- გააფრენდე გაგავფრენდე ----- გააფრენდე

III s. გამაფრენდეს გაგაფრენდეს გააფრენდეს გაგვაფრენდეს გაგაფრენდეთ გააფრენდეს

I pl. ----- გაგაფრენდეთ გავაფრენდეთ ----- გაგაფრენდეთ გავაფრენდეთ

II pl. გამაფრენდეთ ----- გააფრენდეთ გაგვაფრენდეთ ----- გააფრენდეთ

III pl. გამაფრენდნენ გაგაფრენდნენ გააფრენდნენ გაგვაფრენდნენ გაგაფრენდნენ გააფრენდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) გავუფრენდე – (if) I were to fly it for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიფრენდე გავუფრენდე ----- გაგიფრენდეთ გავუფრენდე

II s. გამიფრენდე ----- გაუფრენდე გაგვიფრენდე ----- გაუფრენდე

III s. გამიფრენდეს გაგიფრენდეს გაუფრენდეს გაგვიფრენდეს გაგიფრენდეთ გაუფრენდეს

I pl. ----- გაგიფრენდეთ გავუფრენდეთ ----- გაგიფრენდეთ გავუფრენდეთ

II pl. გამიფრენდეთ ----- გაუფრენდეთ გაგვიფრენდეთ ----- გაუფრენდეთ

III pl. გამიფრენდნენ გაგიფრენდნენ გაუფრენდნენ გაგვიფრენდნენ გაგიფრენდნენ გაუფრენდნენ
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C. (S., O.d.) გავიფრენდე – (if) I were to fly it for myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიფრენდე ----- ----- გავიფრენდე

II s. ----- ----- გაიფრენდე ----- ----- გაიფრენდე

III s. ----- ----- გაიფრენდეს ----- ----- გაიფრენდეს

I pl. ----- ----- გავიფრენდეთ ----- ----- გავიფრენდეთ

II pl. ----- ----- გაიფრენდეთ ----- ----- გაიფრენდეთ

III pl. ----- ----- გაიფრენდნენ ----- ----- გაიფრენდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d.) (გა)ვაფრინე – I flew it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გაფრინე (გა)ვაფრინე ----- (გა)გაფრინეთ (გა)ვაფრინე

II s. (გა)მაფრინე ----- (გა)აფრინე (გა)გვაფრინე ----- (გა)აფრინე

III s. (გა)მაფრინა (გა)გაფრინა (გა)აფრინა (გა)გვაფრინა (გა)გაფრინათ (გა)აფრინა

I pl. ----- (გა)გაფრინეთ (გა)ვაფრინეთ ----- (გა)გაფრინეთ (გა)ვაფრინეთ

II pl. (გა)მაფრინეთ ----- (გა)აფრინეთ (გა)გვაფრინეთ ----- (გა)აფრინეთ

III pl. (გა)მაფრინეს (გა)გაფრინეს (გა)აფრინეს (გა)გვაფრინეს (გა)გაფრინეს (გა)აფრინეს

B. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვუფრინე – I flew it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გიფრინე (გა)ვუფრინე ----- (გა)გიფრინეთ (გა)ვუფრინე

II s. (გა)მიფრინე ----- (გა)უფრინე (გა)გვიფრინე ----- (გა)უფრინე

III s. (გა)მიფრინა (გა)გიფრინა (გა)უფრინა (გა)გვიფრინა (გა)გიფრინათ (გა)უფრინა

I pl. ----- (გა)გიფრინეთ (გა)ვუფრინეთ ----- (გა)გიფრინეთ (გა)ვუფრინეთ

II pl. (გა)მიფრინეთ ----- (გა)უფრინეთ (გა)გვიფრინეთ ----- (გა)უფრინეთ

III pl. (გა)მიფრინეს (გა)გიფრინეს (გა)უფრინეს (გა)გვიფრინეს (გა)გიფრინეს (გა)უფრინეს
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C. (S., O.d.) (გა)ვიფრინე – I flew it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (გა)ვიფრინე ----- ----- (გა)ვიფრინე

II s. ----- ----- (გა)იფრინე ----- ----- (გა)იფრინე

III s. ----- ----- (გა)იფრინა ----- ----- (გა)იფრინა

I pl. ----- ----- (გა)ვიფრინეთ ----- ----- (გა)ვიფრინეთ

II pl. ----- ----- (გა)იფრინეთ ----- ----- (გა)იფრინეთ

III pl. ----- ----- (გა)იფრინეს ----- ----- (გა)იფრინეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d.) (გა)ვაფრინო – I (should) fly it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გაფრინო (გა)ვაფრინო ----- (გა)გაფრინოთ (გა)ვაფრინო

II s. (გა)მაფრინო ----- (გა)აფრინო (გა)გვაფრინო ----- (გა)აფრინო

III s. (გა)მაფრინოს (გა)გაფრინოს (გა)აფრინოს (გა)გვაფრინოს (გა)გაფრინოთ (გა)აფრინოს

I pl. ----- (გა)გაფრინოთ (გა)ვაფრინოთ ----- (გა)გაფრინოთ (გა)ვაფრინოთ

II pl. (გა)მაფრინოთ ----- (გა)აფრინოთ (გა)გვაფრინოთ ----- (გა)აფრინოთ

III pl. (გა)მაფრინონ (გა)გაფრინონ (გა)აფრინონ (გა)გვაფრინონ (გა)გაფრინონ (გა)აფრინონ

B. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვუფრინო – I (should) fly it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გიფრინო (გა)ვუფრინო ----- (გა)გიფრინოთ (გა)ვუფრინო

II s. (გა)მიფრინო ----- (გა)უფრინო (გა)გვიფრინო ----- (გა)უფრინო

III s. (გა)მიფრინოს (გა)გიფრინოს (გა)უფრინოს (გა)გვიფრინოს (გა)გიფრინოთ (გა)უფრინოს

I pl. ----- (გა)გიფრინოთ (გა)ვუფრინოთ ----- (გა)გიფრინოთ (გა)ვუფრინოთ

II pl. (გა)მიფრინოთ ----- (გა)უფრინოთ (გა)გვიფრინოთ ----- (გა)უფრინოთ

III pl. (გა)მიფრინონ (გა)გიფრინონ (გა)უფრინონ (გა)გვიფრინონ (გა)გიფრინონ (გა)უფრინონ
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C. (S., O.d.) (გა)ვიფრინო – I (should) fly it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (გა)ვიფრინო ----- ----- (გა)ვიფრინო

II s. ----- ----- (გა)იფრინო ----- ----- (გა)იფრინო

III s. ----- ----- (გა)იფრინოს ----- ----- (გა)იფრინოს

I pl. ----- ----- (გა)ვიფრინოთ ----- ----- (გა)ვიფრინოთ

II pl. ----- ----- (გა)იფრინოთ ----- ----- (გა)იფრინოთ

III pl. ----- ----- (გა)იფრინონ ----- ----- (გა)იფრინონ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) (გა)მიფრენია – (it seems) I have flown it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)მიფრენიხარ (გა)მიფრენია ----- (გა)მიფრენიხართ (გა)მიფრენია

II s. (გა)გიფრენივარ ----- (გა)გიფრენია (გა)გიფრენივართ ----- (გა)გიფრენია

III s. (გა)ვუფრენივარ (გა)უფრენიხარ (გა)უფრენია (გა)ვუფრენივართ (გა)უფრენიხართ (გა)უფრენია

I pl. ----- (გა)გვიფრენიხარ (გა)გვიფრენია ----- (გა)გვიფრენიხართ (გა)გვიფრენია

II pl. (გა)გიფრენივართ ----- (გა)გიფრენიათ (გა)გიფრენივართ ----- (გა)გიფრენიათ

III pl. (გა)ვუფრენივარ (გა)უფრენიხარ (გა)უფრენიათ (გა)ვუფრენივართ (გა)უფრენიხართ (გა)უფრენიათ
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II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) (გა)მეფრინა – (if) I had flown it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)მეფრინე (გა)მეფრინა ----- (გა)მეფრინეთ (გა)მეფრინა

II s. (გა)გეფრინე ----- (გა)გეფრინა (გა)გეფრინეთ ----- (გა)გეფრინა

III s. (გა)ვეფრინე (გა)ეფრინე (გა)ეფრინა (გა)ვეფრინეთ (გა)ეფრინეთ (გა)ეფრინა

I pl. ----- (გა)გვეფრინე (გა)გვეფრინა ----- (გა)გვეფრინეთ (გა)გვეფრინა

II pl. (გა)გეფრინეთ ----- (გა)გეფრინათ (გა)გეფრინეთ ----- (გა)გეფრინათ

III pl. (გა)ვეფრინე (გა)ეფრინე (გა)ეფრინათ (გა)ვეფრინეთ (გა)ეფრინეთ (გა)ეფრინათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) (გა)მეფრინოს – (I wish) I could fly it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)მეფრინო (გა)მეფრინოს ----- (გა)მეფრინოთ (გა)მეფრინოს

II s. (გა)გეფრინო ----- (გა)გეფრინოს (გა)გეფრინოთ ----- (გა)გეფრინოს

III s. (გა)ვეფრინო (გა)ეფრინო (გა)ეფრინოს (გა)ვეფრინოთ (გა)ეფრინოთ (გა)ეფრინოს

I pl. ----- (გა)გვეფრინო (გა)გვეფრინოს ----- (გა)გვეფრინოთ (გა)გვეფრინოს

II pl. (გა)გეფრინოთ ----- (გა)გეფრინოთ (გა)გეფრინოთ ----- (გა)გეფრინოთ

III pl. (გა)ვეფრინო (გა)ეფრინო (გა)ეფრინოთ (გა)ვეფრინოთ (გა)ეფრინოთ (გა)ეფრინოთ
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Causative Conjugation

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაფრენინებ – I am making him/her/it fly it / I make him/her/it fly it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაფრენინებ ვაფრენინებ ----- გაფრენინებთ ვაფრენინებ

II s. მაფრენინებ ----- აფრენინებ გვაფრენინებ ----- აფრენინებ

III s. მაფრენინებს გაფრენინებს აფრენინებს გვაფრენინებს გაფრენინებთ აფრენინებს

I pl. ----- გაფრენინებთ ვაფრენინებთ ----- გაფრენინებთ ვაფრენინებთ

II pl. მაფრენინებთ ----- აფრენინებთ გვაფრენინებთ ----- აფრენინებთ

III pl. მაფრენინებენ გაფრენინებენ აფრენინებენ გვაფრენინებენ გაფრენინებენ აფრენინებენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუფრენინებ – I am making him/her/it fly it (for him/her/it) / I make him/her/it fly it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიფრენინებ ვუფრენინებ ----- გიფრენინებთ ვუფრენინებ

II s. მიფრენინებ ----- უფრენინებ გვიფრენინებ ----- უფრენინებ

III s. მიფრენინებს გიფრენინებს უფრენინებს გვიფრენინებს გიფრენინებთ უფრენინებს

I pl. ----- გიფრენინებთ ვუფრენინებთ ----- გიფრენინებთ ვუფრენინებთ

II pl. მიფრენინებთ ----- უფრენინებთ გვიფრენინებთ ----- უფრენინებთ

III pl. მიფრენინებენ გიფრენინებენ უფრენინებენ გვიფრენინებენ გიფრენინებენ უფრენინებენ
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C. (S., O.d.) ვიფრენინებ – I am making (him/her/it) fly it for me / I make (him/her/it) fly it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიფრენინებ ----- ----- ვიფრენინებ

II s. ----- ----- იფრენინებ ----- ----- იფრენინებ

III s. ----- ----- იფრენინებს ----- ----- იფრენინებს

I pl. ----- ----- ვიფრენინებთ ----- ----- ვიფრენინებთ

II pl. ----- ----- იფრენინებთ ----- ----- იფრენინებთ

III pl. ----- ----- იფრენინებენ ----- ----- იფრენინებენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაფრენინებდი – I was making him/her/it fly it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაფრენინებდი ვაფრენინებდი ----- გაფრენინებდით ვაფრენინებდი

II s. მაფრენინებდი ----- აფრენინებდი გვაფრენინებდი ----- აფრენინებდი

III s. მაფრენინებდა გაფრენინებდა აფრენინებდა გვაფრენინებდა გაფრენინებდათ აფრენინებდა

I pl. ----- გაფრენინებდით ვაფრენინებდით ----- გაფრენინებდით ვაფრენინებდით

II pl. მაფრენინებდით ----- აფრენინებდით გვაფრენინებდით ----- აფრენინებდით

III pl. მაფრენინებდნენ გაფრენინებდნენ აფრენინებდნენ გვაფრენინებდნენ გაფრენინებდნენ აფრენინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუფრენინებდი – I was making him/her/it fly it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიფრენინებდი ვუფრენინებდი ----- გიფრენინებდით ვუფრენინებდი

II s. მიფრენინებდი ----- უფრენინებდი გვიფრენინებდი ----- უფრენინებდი

III s. მიფრენინებდა გიფრენინებდა უფრენინებდა გვიფრენინებდა გიფრენინებდათ უფრენინებდა

I pl. ----- გიფრენინებდით ვუფრენინებდით ----- გიფრენინებდით ვუფრენინებდით

II pl. მიფრენინებდით ----- უფრენინებდით გვიფრენინებდით ----- უფრენინებდით

III pl. მიფრენინებდნენ გიფრენინებდნენ უფრენინებდნენ გვიფრენინებდნენ გიფრენინებდნენ უფრენინებდნენ
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C. (S., O.d.) ვიფრენინებდი – I was making (him/her/it) fly it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიფრენინებდი ----- ----- ვიფრენინებდი

II s. ----- ----- იფრენინებდი ----- ----- იფრენინებდი

III s. ----- ----- იფრენინებდა ----- ----- იფრენინებდა

I pl. ----- ----- ვიფრენინებდით ----- ----- ვიფრენინებდით

II pl. ----- ----- იფრენინებდით ----- ----- იფრენინებდით

III pl. ----- ----- იფრენინებდნენ ----- ----- იფრენინებდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაფრენინებდე – (if) I were making him/her/it fly it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაფრენინებდე ვაფრენინებდე ----- გაფრენინებდეთ ვაფრენინებდე

II s. მაფრენინებდე ----- აფრენინებდე გვაფრენინებდე ----- აფრენინებდე

III s. მაფრენინებდეს გაფრენინებდეს აფრენინებდეს გვაფრენინებდეს გაფრენინებდეთ აფრენინებდეს

I pl. ----- გაფრენინებდეთ ვაფრენინებდეთ ----- გაფრენინებდეთ ვაფრენინებდეთ

II pl. მაფრენინებდეთ ----- აფრენინებდეთ გვაფრენინებდეთ ----- აფრენინებდეთ

III pl. მაფრენინებდნენ გაფრენინებდნენ აფრენინებდნენ გვაფრენინებდნენ გაფრენინებდნენ აფრენინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუფრენინებდე – (if) I were making him/her/it fly it (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიფრენინებდე ვუფრენინებდე ----- გიფრენინებდეთ ვუფრენინებდე

II s. მიფრენინებდე ----- უფრენინებდე გვიფრენინებდე ----- უფრენინებდე

III s. მიფრენინებდეს გიფრენინებდეს უფრენინებდეს გვიფრენინებდეს გიფრენინებდეთ უფრენინებდეს

I pl. ----- გიფრენინებდეთ ვუფრენინებდეთ ----- გიფრენინებდეთ ვუფრენინებდეთ

II pl. მიფრენინებდეთ ----- უფრენინებდეთ გვიფრენინებდეთ ----- უფრენინებდეთ

III pl. მიფრენინებდნენ გიფრენინებდნენ უფრენინებდნენ გვიფრენინებდნენ გიფრენინებდნენ უფრენინებდნენ
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C. (S., O.d.) ვიფრენინებდე – (if) I were making (him/her/it) fly it for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიფრენინებდე ----- ----- ვიფრენინებდე

II s. ----- ----- იფრენინებდე ----- ----- იფრენინებდე

III s. ----- ----- იფრენინებდეს ----- ----- იფრენინებდეს

I pl. ----- ----- ვიფრენინებდეთ ----- ----- ვიფრენინებდეთ

II pl. ----- ----- იფრენინებდეთ ----- ----- იფრენინებდეთ

III pl. ----- ----- იფრენინებდნენ ----- ----- იფრენინებდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d., O.ind.) გავაფრენინებ – I will make him/her/it fly it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგაფრენინებ გავაფრენინებ ----- გაგაფრენინებთ გავაფრენინებ

II s. გამაფრენინებ ----- გააფრენინებ გაგვაფრენინებ ----- გააფრენინებ

III s. გამაფრენინებს გაგაფრენინებს გააფრენინებს გაგვაფრენინებს გაგაფრენინებთ გააფრენინებს

I pl. ----- გაგაფრენინებთ გავაფრენინებთ ----- გაგაფრენინებთ გავაფრენინებთ

II pl. გამაფრენინებთ ----- გააფრენინებთ გაგვაფრენინებთ ----- გააფრენინებთ

III pl. გამაფრენინებენ გაგაფრენინებენ გააფრენინებენ გაგვაფრენინებენ გაგაფრენინებენ გააფრენინებენ

B. (S., O.d., O.ind.) გავუფრენინებ – I will make him/her/it fly it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიფრენინებ გავუფრენინებ ----- გაგიფრენინებთ გავუფრენინებ

II s. გამიფრენინებ ----- გაუფრენინებ გაგვიფრენინებ ----- გაუფრენინებ

III s. გამიფრენინებს გაგიფრენინებს გაუფრენინებს გაგვიფრენინებს გაგიფრენინებთ გაუფრენინებს

I pl. ----- გაგიფრენინებთ გავუფრენინებთ ----- გაგიფრენინებთ გავუფრენინებთ

II pl. გამიფრენინებთ ----- გაუფრენინებთ გაგვიფრენინებთ ----- გაუფრენინებთ

III pl. გამიფრენინებენ გაგიფრენინებენ გაუფრენინებენ გაგვიფრენინებენ გაგიფრენინებენ გაუფრენინებენ
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C. (S., O.d.) გავიფრენინებ – I will make (him/her/it) fly it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიფრენინებ ----- ----- გავიფრენინებ

II s. ----- ----- გაიფრენინებ ----- ----- გაიფრენინებ

III s. ----- ----- გაიფრენინებს ----- ----- გაიფრენინებს

I pl. ----- ----- გავიფრენინებთ ----- ----- გავიფრენინებთ

II pl. ----- ----- გაიფრენინებთ ----- ----- გაიფრენინებთ

III pl. ----- ----- გაიფრენინებენ ----- ----- გაიფრენინებენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d., O.ind.) გავაფრენინებდი – I would make him/her/it fly it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგაფრენინებდი გავაფრენინებდი ----- გაგაფრენინებდით გავაფრენინებდი

II s. გამაფრენინებდი ----- გააფრენინებდი გაგვაფრენინებდი ----- გააფრენინებდი

III s. გამაფრენინებდა გაგაფრენინებდა გააფრენინებდა გაგვაფრენინებდა გაგაფრენინებდა
თ

გააფრენინებდა

I pl. ----- გაგაფრენინებდით გავაფრენინებდით ----- გაგაფრენინებდით გავაფრენინებდით

II pl. გამაფრენინებდით ----- გააფრენინებდით გაგვაფრენინებდით ----- გააფრენინებდით

III pl. გამაფრენინებდნენ გაგაფრენინებდნენ გააფრენინებდნენ გაგვაფრენინებდნენ გაგაფრენინებდნენ გააფრენინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) გავუფრენინებდი – I would make him/her/it fly it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიფრენინებდი გავუფრენინებდი ----- გაგიფრენინებდით გავუფრენინებდი

II s. გამიფრენინებდი ----- გაუფრენინებდი გაგვიფრენინებდი ----- გაუფრენინებდი

III s. გამიფრენინებდა გაგიფრენინებდა გაუფრენინებდა გაგვიფრენინებდა გაგიფრენინებდათ გაუფრენინებდა

I pl. ----- გაგიფრენინებდით გავუფრენინებდით ----- გაგიფრენინებდით გავუფრენინებდით

II pl. გამიფრენინებდით ----- გაუფრენინებდით გაგვიფრენინებდით ----- გაუფრენინებდით

III pl. გამიფრენინებდნენ გაგიფრენინებდნენ გაუფრენინებდნენ გაგვიფრენინებდნენ გაგიფრენინებდნენ გაუფრენინებდნენ
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C. (S., O.d.) გავიფრენინებდი – I would make (him/her/it) fly it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიფრენინებდი ----- ----- გავიფრენინებდი

II s. ----- ----- გაიფრენინებდი ----- ----- გაიფრენინებდი

III s. ----- ----- გაიფრენინებდა ----- ----- გაიფრენინებდა

I pl. ----- ----- გავიფრენინებდით ----- ----- გავიფრენინებდით

II pl. ----- ----- გაიფრენინებდით ----- ----- გაიფრენინებდით

III pl. ----- ----- გაიფრენინებდნენ ----- ----- გაიფრენინებდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) გავაფრენინებდე – (if) I were to make him/her/it fly it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგაფრენინებდე გავაფრენინებდე ----- გაგაფრენინებდეთ გავაფრენინებდე

II s. გამაფრენინებდე ----- გააფრენინებდე გაგვაფრენინებდე ----- გააფრენინებდე

III s. გამაფრენინებდეს გაგაფრენინებდეს გააფრენინებდეს გაგვაფრენინებდეს გაგაფრენინებდეთ გააფრენინებდეს

I pl. ----- გაგაფრენინებდეთ გავაფრენინებდეთ ----- გაგაფრენინებდეთ გავაფრენინებდეთ

II pl. გამაფრენინებდეთ ----- გააფრენინებდეთ გაგვაფრენინებდეთ ----- გააფრენინებდეთ

III pl. გამაფრენინებდნენ გაგაფრენინებდნენ გააფრენინებდნენ გაგვაფრენინებდნენ გაგაფრენინებდნენ გააფრენინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) გავუფრენინებდე – (if) I were to make him/her/it fly it (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიფრენინებდე გავუფრენინებდე ----- გაგიფრენინებდეთ გავუფრენინებდე

II s. გამიფრენინებდე ----- გაუფრენინებდე გაგვიფრენინებდე ----- გაუფრენინებდე

III s. გამიფრენინებდეს გაგიფრენინებდეს გაუფრენინებდეს გაგვიფრენინებდეს გაგიფრენინებდეთ გაუფრენინებდეს

I pl. ----- გაგიფრენინებდეთ გავუფრენინებდეთ ----- გაგიფრენინებდეთ გავუფრენინებდეთ

II pl. გამიფრენინებდეთ ----- გაუფრენინებდეთ გაგვიფრენინებდეთ ----- გაუფრენინებდეთ

III pl. გამიფრენინებდნენ გაგიფრენინებდნენ გაუფრენინებდნენ გაგვიფრენინებდნენ გაგიფრენინებდნენ გაუფრენინებდნენ
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C. (S., O.d.) გავიფრენინებდე – (if) I were to make (him/her/it) fly it for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიფრენინებდე ----- ----- გავიფრენინებდე

II s. ----- ----- გაიფრენინებდე ----- ----- გაიფრენინებდე

III s. ----- ----- გაიფრენინებდეს ----- ----- გაიფრენინებდეს

I pl. ----- ----- გავიფრენინებდეთ ----- ----- გავიფრენინებდეთ

II pl. ----- ----- გაიფრენინებდეთ ----- ----- გაიფრენინებდეთ

III pl. ----- ----- გაიფრენინებდნენ ----- ----- გაიფრენინებდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვაფრენინე – I made him/her/it fly it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გაფრენინე (გა)ვაფრენინე ----- (გა)გაფრენინეთ (გა)ვაფრენინე

II s. (გა)მაფრენინე ----- (გა)აფრენინე (გა)გვაფრენინე ----- (გა)აფრენინე

III s. (გა)მაფრენინა (გა)გაფრენინა (გა)აფრენინა (გა)გვაფრენინა (გა)გაფრენინათ (გა)აფრენინა

I pl. ----- (გა)გაფრენინეთ (გა)ვაფრენინეთ ----- (გა)გაფრენინეთ (გა)ვაფრენინეთ

II pl. (გა)მაფრენინეთ ----- (გა)აფრენინეთ (გა)გვაფრენინეთ ----- (გა)აფრენინეთ

III pl. (გა)მაფრენინეს (გა)გაფრენინეს (გა)აფრენინეს (გა)გვაფრენინეს (გა)გაფრენინეს (გა)აფრენინეს

B. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვუფრენინე – I made him/her/it fly it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გიფრენინე (გა)ვუფრენინე ----- (გა)გიფრენინეთ (გა)ვუფრენინე

II s. (გა)მიფრენინე ----- (გა)უფრენინე (გა)გვიფრენინე ----- (გა)უფრენინე

III s. (გა)მიფრენინა (გა)გიფრენინა (გა)უფრენინა (გა)გვიფრენინა (გა)გიფრენინათ (გა)უფრენინა

I pl. ----- (გა)გიფრენინეთ (გა)ვუფრენინეთ ----- (გა)გიფრენინეთ (გა)ვუფრენინეთ

II pl. (გა)მიფრენინეთ ----- (გა)უფრენინეთ (გა)გვიფრენინეთ ----- (გა)უფრენინეთ

III pl. (გა)მიფრენინეს (გა)გიფრენინეს (გა)უფრენინეს (გა)გვიფრენინეს (გა)გიფრენინეს (გა)უფრენინეს
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C. (S., O.d.) (გა)ვიფრენინე – I made (him/her/it) fly it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (გა)ვიფრენინე ----- ----- (გა)ვიფრენინე

II s. ----- ----- (გა)იფრენინე ----- ----- (გა)იფრენინე

III s. ----- ----- (გა)იფრენინა ----- ----- (გა)იფრენინა

I pl. ----- ----- (გა)ვიფრენინეთ ----- ----- (გა)ვიფრენინეთ

II pl. ----- ----- (გა)იფრენინეთ ----- ----- (გა)იფრენინეთ

III pl. ----- ----- (გა)იფრენინეს ----- ----- (გა)იფრენინეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვაფრენინო – I (should) make him/her/it fly it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გაფრენინო (გა)ვაფრენინო ----- (გა)გაფრენინოთ (გა)ვაფრენინო

II s. (გა)მაფრენინო ----- (გა)აფრენინო (გა)გვაფრენინო ----- (გა)აფრენინო

III s. (გა)მაფრენინოს (გა)გაფრენინოს (გა)აფრენინოს (გა)გვაფრენინოს (გა)გაფრენინოთ (გა)აფრენინოს

I pl. ----- (გა)გაფრენინოთ (გა)ვაფრენინოთ ----- (გა)გაფრენინოთ (გა)ვაფრენინოთ

II pl. (გა)მაფრენინოთ ----- (გა)აფრენინოთ (გა)გვაფრენინოთ ----- (გა)აფრენინოთ

III pl. (გა)მაფრენინონ (გა)გაფრენინონ (გა)აფრენინონ (გა)გვაფრენინონ (გა)გაფრენინონ (გა)აფრენინონ

B. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვუფრენინო – I (should) make him/her/it fly it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გიფრენინო (გა)ვუფრენინო ----- (გა)გიფრენინოთ (გა)ვუფრენინო

II s. (გა)მიფრენინო ----- (გა)უფრენინო (გა)გვიფრენინო ----- (გა)უფრენინო

III s. (გა)მიფრენინოს (გა)გიფრენინოს (გა)უფრენინოს (გა)გვიფრენინოს (გა)გიფრენინოთ (გა)უფრენინოს

I pl. ----- (გა)გიფრენინოთ (გა)ვუფრენინოთ ----- (გა)გიფრენინოთ (გა)ვუფრენინოთ

II pl. (გა)მიფრენინოთ ----- (გა)უფრენინოთ (გა)გვიფრენინოთ ----- (გა)უფრენინოთ

III pl. (გა)მიფრენინონ (გა)გიფრენინონ (გა)უფრენინონ (გა)გვიფრენინონ (გა)გიფრენინონ (გა)უფრენინონ
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C. (S., O.d.) (გა)ვიფრენინო – I (should) make (him/her/it) fly it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (გა)ვიფრენინო ----- ----- (გა)ვიფრენინო

II s. ----- ----- (გა)იფრენინო ----- ----- (გა)იფრენინო

III s. ----- ----- (გა)იფრენინოს ----- ----- (გა)იფრენინოს

I pl. ----- ----- (გა)ვიფრენინოთ ----- ----- (გა)ვიფრენინოთ

II pl. ----- ----- (გა)იფრენინოთ ----- ----- (გა)იფრენინოთ

III pl. ----- ----- (გა)იფრენინონ ----- ----- (გა)იფრენინონ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) (გა)მიფრენინებია – (it seems) I have made (him/her/it) fly it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)მიფრენინებიხარ (გა)მიფრენინებია ----- (გა)მიფრენინებიხართ (გა)მიფრენინებია

II s. (გა)გიფრენინებივარ ----- (გა)გიფრენინებია (გა)გიფრენინებივართ ----- (გა)გიფრენინებია

III s. (გა)ვუფრენინებივარ (გა)უფრენინებიხარ (გა)უფრენინებია (გა)ვუფრენინებივართ (გა)უფრენინებიხართ (გა)უფრენინებია

I pl. ----- (გა)გვიფრენინებიხარ (გა)გვიფრენინებია ----- (გა)გვიფრენინებიხართ (გა)გვიფრენინებია

II pl. (გა)გიფრენინებივართ ----- (გა)გიფრენინებიათ (გა)გიფრენინებივართ ----- (გა)გიფრენინებიათ

III pl. (გა)ვუფრენინებივარ (გა)უფრენინებიხარ (გა)უფრენინებიათ (გა)ვუფრენინებივართ (გა)უფრენინებიხართ (გა)უფრენინებიათ
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II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) (გა)მეფრინებინა – (if) I had made (him/her/it) fly it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)მეფრინებინე (გა)მეფრინებინა ----- (გა)მეფრინებინეთ (გა)მეფრინებინა

II s. (გა)გეფრინებინე ----- (გა)გეფრინებინა (გა)გეფრინებინეთ ----- (გა)გეფრინებინა

III s. (გა)ვეფრინებინე (გა)ეფრინებინე (გა)ეფრინებინა (გა)ვეფრინებინეთ (გა)ეფრინებინეთ (გა)ეფრინებინა

I pl. ----- (გა)გვეფრინებინე (გა)გვეფრინებინა ----- (გა)გვეფრინებინეთ (გა)გვეფრინებინა

II pl. (გა)გეფრინებინეთ ----- (გა)გეფრინებინათ (გა)გეფრინებინეთ ----- (გა)გეფრინებინათ

III pl. (გა)ვეფრინებინე (გა)ეფრინებინე (გა)ეფრინებინათ (გა)ვეფრინებინეთ (გა)ეფრინებინეთ (გა)ეფრინებინათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) (გა)მეფრინებინოს – (I wish) I could make (him/her/it) fly it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)მეფრინებინო (გა)მეფრინებინოს ----- (გა)მეფრინებინოთ (გა)მეფრინებინოს

II s. (გა)გეფრინებინო ----- (გა)გეფრინებინოს (გა)გეფრინებინოთ ----- (გა)გეფრინებინოს

III s. (გა)ვეფრინებინო (გა)ეფრინებინო (გა)ეფრინებინოს (გა)ვეფრინებინოთ (გა)ეფრინებინოთ (გა)ეფრინებინოს

I pl. ----- (გა)გვეფრინებინო (გა)გვეფრინებინოს ----- (გა)გვეფრინებინოთ (გა)გვეფრინებინოს

II pl. (გა)გეფრინებინოთ ----- (გა)გეფრინებინოთ (გა)გეფრინებინოთ ----- (გა)გეფრინებინოთ

III pl. (გა)ვეფრინებინო (გა)ეფრინებინო (გა)ეფრინებინოთ (გა)ვეფრინებინოთ (გა)ეფრინებინოთ (გა)ეფრინებინოთ
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10.1.10. თლის – he/she cuts/carves (it)

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d.) ვთლი – I am cutting/carving it / I cut/carve it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გთლი ვთლი ----- გთლით ვთლი

II s. მთლი ----- თლი გვთლი ----- თლი

III s. მთლის გთლის თლის გვთლის გთლით თლის

I pl. ----- გთლით ვთლით ----- გთლით ვთლით

II pl. მთლით ----- თლით გვთლით ----- თლით

III pl. მთლიან გთლიან თლიან გვთლიან გთლიან თლიან

A-I. (S., O.d., O.ind.) ვათლი – I am cutting/carving it on him/her/it / I cut/carve it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გათლი ვათლი ----- გათლით ვათლი

II s. მათლი ----- ათლი გვათლი ----- ათლი

III s. მათლის გათლის ათლის გვათლის გათლით ათლის

I pl. ----- გათლით ვათლით ----- გათლით ვათლით

II pl. მათლით ----- ათლით გვათლით ----- ათლით

III pl. მათლიან გათლიენ ათლიან გვათლიან გათლიან ათლიან
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუთლი – I am cutting/carving it for him/her / I cut/carve it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გითლი ვუთლი ----- გითლით ვუთლი

II s. მითლი ----- უთლი გვითლი ----- უთლი

III s. მითლის გითლის უთლის გვითლის გითლით უთლის

I pl. ----- გითლით ვუთლით ----- გითლით ვუთლით

II pl. მითლით ----- უთლით გვითლით ----- უთლით

III pl. მითლიან გითლიან უთლიან გვითლიან გითლიან უთლიან

C. (S., O.d.) ვითლი – I am cutting/carving it for myself / I cut/carve if for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვითლი ----- ----- ვითლი

II s. ----- ----- ითლი ----- ----- ითლი

III s. ----- ----- ითლის ----- ----- ითლის

I pl. ----- ----- ვითლით ----- ----- ვითლით

II pl. ----- ----- ითლით ----- ----- ითლით

III pl. ----- ----- ითლიან ----- ----- ითლიან

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d.) ვთლიდი – I was cutting/carving it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გთლიდი ვთლიდი ----- გთლიდით ვთლიდი

II s. მთლიდი ----- თლიდი გვთლიდი ----- თლიდი

III s. მთლიდა გთლიდა თლიდა გვთლიდა გთლიდათ თლიდა

I pl. ----- გთლიდით ვთლიდით ----- გთლიდით ვთლიდით

II pl. მთლიდით ----- თლიდით გვთლიდით ----- თლიდით

III pl. მთლიდნენ გთლიდნენ თლიდნენ გვთლიდნენ გთლიდნენ თლიდნენ
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A-I. (S., O.d., O.ind.) ვათლიდი – I was cutting/carving it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გათლიდი ვათლიდი ----- გათლიდით ვათლიდი

II s. მათლიდი ----- ათლიდი გვათლიდი ----- ათლიდი

III s. მათლიდა გათლიდა ათლიდა გვათლიდა გათლიდათ ათლიდა

I pl. ----- გათლიდით ვათლიდით ----- გათლიდით ვათლიდით

II pl. მათლიდით ----- ათლიდით გვათლიდით ----- ათლიდით

III pl. მათლიდნენ გათლიდნენ ათლიდნენ გვათლიდნენ გათლიდნენ ათლიდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუთლიდი – I was cutting/carving it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გითლიდი ვუთლიდი ----- გითლიდით ვუთლიდი

II s. მითლიდი ----- უთლიდი გვითლიდი ----- უთლიდი

III s. მითლიდა გითლიდა უთლიდა გვითლიდა გითლიდათ უთლიდა

I pl. ----- გითლიდით ვუთლიდით ----- გითლიდით ვუთლიდით

II pl. მითლიდით ----- უთლიდით გვითლიდით ----- უთლიდით

III pl. მითლიდნენ გითლიდნენ უთლიდნენ გვითლიდნენ გითლიდნენ უთლიდნენ

C. (S., O.d.) ვითლიდი – I was cutting/carving it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვითლიდი ----- ----- ვითლიდი

II s. ----- ----- ითლიდი ----- ----- ითლიდი

III s. ----- ----- ითლიდა ----- ----- ითლიდა

I pl. ----- ----- ვითლიდით ----- ----- ვითლიდით

II pl. ----- ----- ითლიდით ----- ----- ითლიდით

III pl. ----- ----- ითლიდნენ ----- ----- ითლიდნენ
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აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d.) ვთლიდე – (if) I were cutting/carving it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გთლიდე ვთლიდე ----- გთლიდეთ ვთლიდე

II s. მთლიდე ----- თლიდე გვთლიდე ----- თლიდე

III s. მთლიდეს გთლიდეს თლიდეს გვთლიდეს გთლიდეთ თლიდეს

I pl. ----- გთლიდეთ ვთლიდეთ ----- გთლიდეთ ვთლიდეთ

II pl. მთლიდეთ ----- თლიდეთ გვთლიდეთ ----- თლიდეთ

III pl. მთლიდნენ გთლიდნენ თლიდნენ გვთლიდნენ გთლიდნენ თლიდნენ

A-I. (S., O.d., O.ind.) ვათლიდე – (if) I were cutting/carving it on him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გათლიდე ვათლიდე ----- გათლიდეთ ვათლიდე

II s. მათლიდე ----- ათლიდე გვათლიდე ----- ათლიდე

III s. მათლიდეს გათლიდეს ათლიდეს გვათლიდეს გათლიდეთ ათლიდეს

I pl. ----- გათლიდეთ ვათლიდეთ ----- გათლიდეთ ვათლიდეთ

II pl. მათლიდეთ ----- ათლიდეთ გვათლიდეთ ----- ათლიდეთ

III pl. მათლიდნენ გათლიდნენ ათლიდნენ გვათლიდნენ გათლიდნენ ათლიდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუთლიდე – (if) I were cutting/carving it for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გითლიდე ვუთლიდე ----- გითლიდეთ ვუთლიდე

II s. მითლიდე ----- უთლიდე გვითლიდე ----- უთლიდე

III s. მითლიდეს გითლიდეს უთლიდეს გვითლიდეს გითლიდეთ უთლიდეს

I pl. ----- გითლიდეთ ვუთლიდეთ ----- გითლიდეთ ვუთლიდეთ

II pl. მითლიდეთ ----- უთლიდეთ გვითლიდეთ ----- უთლიდეთ

III pl. მითლიდნენ გითლიდნენ უთლიდნენ გვითლიდნენ გითლიდნენ უთლიდნენ
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C. (S., O.d.) ვითლიდე – (if) I were cutting/carving it for myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვითლიდე ----- ----- ვითლიდე

II s. ----- ----- ითლიდე ----- ----- ითლიდე

III s. ----- ----- ითლიდეს ----- ----- ითლიდეს

I pl. ----- ----- ვითლიდეთ ----- ----- ვითლიდეთ

II pl. ----- ----- ითლიდეთ ----- ----- ითლიდეთ

III pl. ----- ----- ითლიდნენ ----- ----- ითლიდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d.) გავთლი – I will cut/carve it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგთლი გავთლი ----- გაგთლით გავთლი

II s. გამთლი ----- გათლი გაგვთლი ----- გათლი

III s. გამთლის გაგთლის გათლის გაგვთლის გაგთლით გათლის

I pl. ----- გაგთლით გავთლით ----- გაგთლით გავთლით

II pl. გამთლით ----- გათლით გაგვთლით ----- გათლით

III pl. გამთლიან გაგთლიან გათლიან გაგვთლიან გაგთლიან გათლიან

A-I. (S., O.d., O.ind.) გავათლი – I will cut/carve it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგათლი გავათლი ----- გაგათლით გავათლი

II s. გამათლი ----- გაათლი გაგვათლი ----- გაათლი

III s. გამათლის გაგათლის გაათლის გაგვათლის გაგათლით გაათლის

I pl. ----- გაგათლით გავათლით ----- გაგათლით გავათლით

II pl. გამათლით ----- გაათლით გაგვათლით ----- გაათლით

III pl. გამათლიან გაგათლიან გაათლიან გაგვათლიან გაგათლიან გაათლიან
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B. (S., O.d., O.ind.) გავუთლი – I will cut/carve it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგითლი გავუთლი ----- გაგითლით გავუთლი

II s. გამითლი ----- გაუთლი გაგვითლი ----- გაუთლი

III s. გამითლის გაგითლის გაუთლის გაგვითლის გაგითლით გაუთლის

I pl. ----- გაგითლით გავუთლით ----- გაგითლით გავუთლით

II pl. გამითლით ----- გაუთლით გაგვითლით ----- გაუთლით

III pl. გამითლიან გაგითლიან გაუთლიან გაგვითლიან გაგითლიან გაუთლიან

C. (S., O.d.) გავითლი – I will cut/carve it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავითლი ----- ----- გავითლი

II s. ----- ----- გაითლი ----- ----- გაითლი

III s. ----- ----- გაითლის ----- ----- გაითლის

I pl. ----- ----- გავითლით ----- ----- გავითლით

II pl. ----- ----- გაითლით ----- ----- გაითლით

III pl. ----- ----- გაითლიან ----- ----- გაითლიან

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d.) გავთლიდი – I would cut/carve it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგთლიდი გავთლიდი ----- გაგთლიდით გავთლიდი

II s. გამთლიდი ----- გათლიდი გაგვთლიდი ----- გათლიდი

III s. გამთლიდა გაგთლიდა გათლიდა გაგვთლიდა გაგთლიდათ გათლიდა

I pl. ----- გაგთლიდით გავთლიდით ----- გაგთლიდით გავთლიდით

II pl. გამთლიდით ----- გათლიდით გაგვთლიდით ----- გათლიდით

III pl. გამთლიდნენ გაგთლიდნენ გათლიდნენ გაგვთლიდნენ გაგთლიდნენ გათლიდნენ
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A-I. (S., O.d., O.ind.) გავათლიდი – I would cut/carve it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგათლიდი გავათლიდი ----- გაგათლიდით გავათლიდი

II s. გამათლიდი ----- გაათლიდი გაგვათლიდი ----- გაათლიდი

III s. გამათლიდა გაგათლიდა გაათლიდა გაგვათლიდა გაგათლიდათ გაათლიდა

I pl. ----- გაგათლიდით გავათლიდით ----- გაგათლიდით გავათლიდით

II pl. გამათლიდით ----- გაათლიდით გაგვათლიდით ----- გაათლიდით

III pl. გამათლიდნენ გაგათლიდნენ გაათლიდნენ გაგვათლიდნენ გაგათლიდნენ გაათლიდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) გავუთლიდი – I would cut/carve it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგითლიდი გავუთლიდი ----- გაგითლიდით გავუთლიდი

II s. გამითლიდი ----- გაუთლიდი გაგვითლიდი ----- გაუთლიდი

III s. გამითლიდა გაგითლიდა გაუთლიდა გაგვითლიდა გაგითლიდათ გაუთლიდა

I pl. ----- გაგითლიდით გავუთლიდით ----- გაგითლიდით გავუთლიდით

II pl. გამითლიდით ----- გაუთლიდით გაგვითლიდით ----- გაუთლიდით

III pl. გამითლიდნენ გაგითლიდნენ გაუთლიდნენ გაგვითლიდნენ გაგითლიდნენ გაუთლიდნენ

C. (S., O.d.) გავითლიდი – I would cut/carve it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავითლიდი ----- ----- გავითლიდი

II s. ----- ----- გაითლიდი ----- ----- გაითლიდი

III s. ----- ----- გაითლიდა ----- ----- გაითლიდა

I pl. ----- ----- გავითლიდით ----- ----- გავითლიდით

II pl. ----- ----- გაითლიდით ----- ----- გაითლიდით

III pl. ----- ----- გაითლიდნენ ----- ----- გაითლიდნენ
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მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d.) გავთლიდე – (if) I were to cut/carve it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგთლიდე გავთლიდე ----- გაგთლიდეთ გავთლიდე

II s. გამთლიდე ----- გათლიდე გაგვთლიდე ----- გათლიდე

III s. გამთლიდეს გაგთლიდეს გათლიდეს გაგვთლიდეს გაგთლიდეთ გათლიდეს

I pl. ----- გაგთლიდეთ გავთლიდეთ ----- გაგთლიდეთ გავთლიდეთ

II pl. გამთლიდეთ ----- გათლიდეთ გაგვთლიდეთ ----- გათლიდეთ

III pl. გამთლიდნენ გაგთლიდნენ გათლიდნენ გაგვთლიდნენ გაგთლიდნენ გათლიდნენ

A-I. (S., O.d., O.ind.) გავათლიდე – (if) I were to cut/carve it on him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგათლიდე გავათლიდე ----- გაგათლიდეთ გავათლიდე

II s. გამათლიდე ----- გაათლიდე გაგვათლიდე ----- გაათლიდე

III s. გამათლიდეს გაგათლიდეს გაათლიდეს გაგვათლიდეს გაგათლიდეთ გაათლიდეს

I pl. ----- გაგათლიდეთ გავათლიდეთ ----- გაგათლიდეთ გავათლიდეთ

II pl. გამათლიდეთ ----- გაათლიდეთ გაგვათლიდეთ ----- გაათლიდეთ

III pl. გამათლიდნენ გაგათლიდნენ გაათლიდნენ გაგვათლიდნენ გაგათლიდნენ გაათლიდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) გავუთლიდე – (if) I were to cut/carve it for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგითლიდე გავუთლიდე ----- გაგითლიდეთ გავუთლიდე

II s. გამითლიდე ----- გაუთლიდე გაგვითლიდე ----- გაუთლიდე

III s. გამითლიდეს გაგითლიდეს გაუთლიდეს გაგვითლიდეს გაგითლიდეთ გაუთლიდეს

I pl. ----- გაგითლიდეთ გავუთლიდეთ ----- გაგითლიდეთ გავუთლიდეთ

II pl. გამითლიდეთ ----- გაუთლიდეთ გაგვითლიდეთ ----- გაუთლიდეთ

III pl. გამითლიდნენ გაგითლიდნენ გაუთლიდნენ გაგვითლიდნენ გაგითლიდნენ გაუთლიდნენ
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C. (S., O.d.) გავითლიდე – (if) I were to cut/carve it for myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავითლიდე ----- ----- გავითლიდე

II s. ----- ----- გაითლიდე ----- ----- გაითლიდე

III s. ----- ----- გაითლიდეს ----- ----- გაითლიდეს

I pl. ----- ----- გავითლიდეთ ----- ----- გავითლიდეთ

II pl. ----- ----- გაითლიდეთ ----- ----- გაითლიდეთ

III pl. ----- ----- გაითლიდნენ ----- ----- გაითლიდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d.) (გა)ვთალე – I cut/carved it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გთალე (გა)ვთალე ----- (გა)გთალეთ (გა)ვთალე

II s. (გა)მთალე ----- (გა)თალე (გა)გვთალე ----- (გა)თალე

III s. (გა)მთალა (გა)გთალა (გა)თალა (გა)გვთალა (გა)გთალათ (გა)თალა

I pl. ----- (გა)გთალეთ (გა)ვთალეთ ----- (გა)გთალეთ (გა)ვთალეთ

II pl. (გა)მთალეთ ----- (გა)თალეთ (გა)გვთალეთ ----- (გა)თალეთ

III pl. (გა)მთალეს (გა)გთალეს (გა)თალეს (გა)გვთალეს (გა)გთალეს (გა)თალეს

A-I. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვათალე – I cut/carved it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გათალე (გა)ვათალე ----- (გა)გათალეთ (გა)ვათალე

II s. (გა)მათალე ----- (გა)ათალე (გა)გვათალე ----- (გა)ათალე

III s. (გა)მათალა (გა)გათალა (გა)ათალა (გა)გვათალა (გა)გათალათ (გა)ათალა

I pl. ----- (გა)გათალეთ (გა)ვათალეთ ----- (გა)გათალეთ (გა)ვათალეთ

II pl. (გა)მათალეთ ----- (გა)ათალეთ (გა)გვათალეთ ----- (გა)ათალეთ

III pl. (გა)მათალეს (გა)გათალეს (გა)ათალეს (გა)გვათალეს (გა)გაწერეს (გა)ათალეს
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B. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვუთალე – I cut/carved it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გითალე (გა)ვუთალე ----- (გა)გითალეთ (გა)ვუთალე

II s. (გა)მითალე ----- (გა)უთალე (გა)გვითალე ----- (გა)უთალე

III s. (გა)მითალა (გა)გითალა (გა)უთალა (გა)გვითალა (გა)გითალათ (გა)უთალა

I pl. ----- (გა)გითალეთ (გა)ვუთალეთ ----- (გა)გითალეთ (გა)ვუთალეთ

II pl. (გა)მითალეთ ----- (გა)უთალეთ (გა)გვითალეთ ----- (გა)უთალეთ

III pl. (გა)მითალეს (გა)გითალეს (გა)უთალეს (გა)გვითალეს (გა)გითალეს (გა)უთალეს

C. (S., O.d.) (გა)ვითალე – I cut/carved it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (გა)ვითალე ----- ----- (გა)ვითალე

II s. ----- ----- (გა)ითალე ----- ----- (გა)ითალე

III s. ----- ----- (გა)ითალა ----- ----- (გა)ითალა

I pl. ----- ----- (გა)ვითალეთ ----- ----- (გა)ვითალეთ

II pl. ----- ----- (გა)ითალეთ ----- ----- (გა)ითალეთ

III pl. ----- ----- (გა)ითალეს ----- ----- (გა)ითალეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d.) (გა)ვთალო – I (should) cut/carve him/her/it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გთალო (გა)ვთალო ----- (გა)გთალოთ (გა)ვთალო

II s. (გა)მთალო ----- (გა)თალო (გა)გვთალო ----- (გა)თალო

III s. (გა)მთალოს (გა)გთალოს (გა)თალოს (გა)გვთალოს (გა)გთალოთ (გა)თალოს

I pl. ----- (გა)გთალოთ (გა)ვთალოთ ----- (გა)გთალოთ (გა)ვთალოთ

II pl. (გა)მთალოთ ----- (გა)თალოთ (გა)გვთალოთ ----- (გა)თალოთ

III pl. (გა)მთალონ (გა)გთალონ (გა)თალონ (გა)გვთალონ (გა)გთალონ (გა)თალონ
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A-I. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვათალო – I (should) cut/carve it on him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გათალო (გა)ვათალო ----- (გა)გათალოთ (გა)ვათალო

II s. (გა)მათალო ----- (გა)ათალო (გა)გვათალო ----- (გა)ათალო

III s. (გა)მათალოს (გა)გათალოს (გა)ათალოს (გა)გვათალოს (გა)გათალოთ (გა)ათალოს

I pl. ----- (გა)გათალოთ (გა)ვათალოთ ----- (გა)გათალოთ (გა)ვათალოთ

II pl. (გა)მათალოთ ----- (გა)ათალოთ (გა)გვათალოთ ----- (გა)ათალოთ

III pl. (გა)მათალონ (გა)გათალონ (გა)ათალონ (გა)გვათალონ (გა)გათალონ (გა)ათალონ

B. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვუთალო – I (should) cut/carve it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გითალო (გა)ვუთალო ----- (გა)გითალოთ (გა)ვუთალო

II s. (გა)მითალო ----- (გა)უთალო (გა)გვითალო ----- (გა)უთალო

III s. (გა)მითალოს (გა)გითალოს (გა)უთალოს (გა)გვითალოს (გა)გითალოთ (გა)უთალოს

I pl. ----- (გა)გითალოთ (გა)ვუთალოთ ----- (გა)გითალოთ (გა)ვუთალოთ

II pl. (გა)მითალოთ ----- (გა)უთალოთ (გა)გვითალოთ ----- (გა)უთალოთ

III pl. (გა)მითალონ (გა)გითალონ (გა)უთალონ (გა)გვითალონ (გა)გითალონ (გა)უთალონ

C. (S., O.d.) (გა)ვითალო – I (should) cut/carve it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (გა)ვითალო ----- ----- (გა)ვითალო

II s. ----- ----- (გა)ითალო ----- ----- (გა)ითალო

III s. ----- ----- (გა)ითალოს ----- ----- (გა)ითალოს

I pl. ----- ----- (გა)ვითალოთ ----- ----- (გა)ვითალოთ

II pl. ----- ----- (გა)ითალოთ ----- ----- (გა)ითალოთ

III pl. ----- ----- (გა)ითალონ ----- ----- (გა)ითალონ
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) (გა)მითლია – (it seems) I have cut/carved it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)მითლიხარ (გა)მითლია ----- (გა)მითლიხართ (გა)მითლია

II s. (გა)გითლივარ ----- (გა)გითლია (გა)გითლივართ ----- (გა)გითლია

III s. (გა)ვუთლივარ (გა)უთლიხარ (გა)უთლია (გა)ვუთლივართ (გა)უთლიხართ (გა)უთლია

I pl. ----- (გა)გვითლიხარ (გა)გვითლია ----- (გა)გვითლიხართ (გა)გვითლია

II pl. (გა)გითლივართ ----- (გა)გითლიათ (გა)გითლივართ ----- (გა)გითლიათ

III pl. (გა)ვუთლივარ (გა)უთლიხარ (გა)უთლიათ (გა)ვუთლივართ (გა)უთლიხართ (გა)უთლიათ

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) (გა)მეთალა – (if) I had cut/carved it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)მეთალე (გა)მეთალა ----- (გა)მეთალეთ (გა)მეთალა

II s. (გა)გეთალე ----- (გა)გეთალა (გა)გეთალეთ ----- (გა)გეთალა

III s. (გა)ვეთალე (გა)ეთალე (გა)ეთალა (გა)ვეთალეთ (გა)ეთალეთ (გა)ეთალა

I pl. ----- (გა)გვეთალე (გა)გვეთალა ----- (გა)გვეთალეთ (გა)გვეთალა

II pl. (გა)გეთალეთ ----- (გა)გეთალათ (გა)გეთალეთ ----- (გა)გეთალათ

III pl. (გა)ვეთალე (გა)ეთალე (გა)ეთალათ (გა)ვეთალეთ (გა)ეთალეთ (გა)ეთალათ
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III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) (გა)მეთალოს – (I wish) I could cut/carve it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)მეთალო (გა)მეთალოს ----- (გა)მეთალოთ (გა)მეთალოს

II s. (გა)გეთალო ----- (გა)გეთალოს (გა)გეთალოთ ----- (გა)გეთალოს

III s. (გა)ვეთალო (გა)ეთალო (გა)ეთალოს (გა)ვეთალოთ (გა)ეთალოთ (გა)ეთალოს

I pl. ----- (გა)გვეთალო (გა)გვეთალოს ----- (გა)გვეთალოთ (გა)გვეთალოს

II pl. (გა)გეთალოთ ----- (გა)გეთალოთ (გა)გეთალოთ ----- (გა)გეთალოთ

III pl. (გა)ვეთალო (გა)ეთალო (გა)ეთალოთ (გა)ვეთალოთ (გა)ეთალოთ (გა)ეთალოთ

Causative Conjugation 

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d., O.ind.) ვათლევინებ – I am making him/her/it cut/carve it / I make him/her/it cut/carve it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გათლევინებ ვათლევინებ ----- გათლევინებთ ვათლევინებ

II s. მათლევინებ ----- ათლევინებ გვათლევინებ ----- ათლევინებ

III s. მათლევინებს გათლევინებს ათლევინებს გვათლევინებს გათლევინებთ ათლევინებს

I pl. ----- გათლევინებთ ვათლევინებთ ----- გათლევინებთ ვათლევინებთ

II pl. მათლევინებთ ----- ათლევინებთ გვათლევინებთ ----- ათლევინებთ

III pl. მათლევინებენ გათლევინებენ ათლევინებენ გვათლევინებენ გათლევინებენ ათლევინებენ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუთლევინებ – I am making him/her/it cut/carve it (for him/her/it) / I make him/her/it cut/carve it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გითლევინებ ვუთლევინებ ----- გითლევინებთ ვუთლევინებ

II s. მითლევინებ ----- უთლევინებ გვითლევინებ ----- უთლევინებ

III s. მითლევინებს გითლევინებს უთლევინებს გვითლევინებს გითლევინებთ უთლევინებს

I pl. ----- გითლევინებთ ვუთლევინებთ ----- გითლევინებთ ვუთლევინებთ

II pl. მითლევინებთ ----- უთლევინებთ გვითლევინებთ ----- უთლევინებთ

III pl. მითლევინებენ გითლევინებენ უთლევინებენ გვითლევინებენ გითლევინებენ უთლევინებენ

C. (S., O.d.) ვითლევინებ – I am making (him/her/it) cut/carve it for me / I make (him/her/it) cut/carve it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვითლევინებ ----- ----- ვითლევინებ

II s. ----- ----- ითლევინებ ----- ----- ითლევინებ

III s. ----- ----- ითლევინებს ----- ----- ითლევინებს

I pl. ----- ----- ვითლევინებთ ----- ----- ვითლევინებთ

II pl. ----- ----- ითლევინებთ ----- ----- ითლევინებთ

III pl. ----- ----- ითლევინებენ ----- ----- ითლევინებენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d., O.ind.) ვათლევინებდი – I was making him/her/it cut/carve it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გათლევინებდი ვათლევინებდი ----- გათლევინებდით ვათლევინებდი

II s. მათლევინებდი ----- ათლევინებდი გვათლევინებდი ----- ათლევინებდი

III s. მათლევინებდა გათლევინებდა ათლევინებდა გვათლევინებდა გათლევინებდათ ათლევინებდა

I pl. ----- გათლევინებდით ვათლევინებდით ----- გათლევინებდით ვათლევინებდით

II pl. მათლევინებდით ----- ათლევინებდით გვათლევინებდით ----- ათლევინებდით

III pl. მათლევინებდნენ გათლევინებდნენ ათლევინებდნენ გვათლევინებდნენ გათლევინებდნენ ათლევინებდნენ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუთლევინებდი – I was making him/her/it cut/carve it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გითლევინებდი ვუთლევინებდი ----- გითლევინებდით ვუთლევინებდი

II s. მითლევინებდი ----- უთლევინებდი გვითლევინებდი ----- უთლევინებდი

III s. მითლევინებდა გითლევინებდა უთლევინებდა გვითლევინებდა გითლევინებდათ უთლევინებდა

I pl. ----- გითლევინებდით ვუთლევინებდით ----- გითლევინებდით ვუთლევინებდით

II pl. მითლევინებდით ----- უთლევინებდით გვითლევინებდით ----- უთლევინებდით

III pl. მითლევინებდნენ გითლევინებდნენ უთლევინებდნენ გვითლევინებდნენ გითლევინებდნენ უთლევინებდნენ

C. (S., O.d.) ვითლევინებდი – I was making (him/her/it) cut/carve it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვითლევინებდი ----- ----- ვითლევინებდი

II s. ----- ----- ითლევინებდი ----- ----- ითლევინებდი

III s. ----- ----- ითლევინებდა ----- ----- ითლევინებდა

I pl. ----- ----- ვითლევინებდით ----- ----- ვითლევინებდით

II pl. ----- ----- ითლევინებდით ----- ----- ითლევინებდით

III pl. ----- ----- ითლევინებდნენ ----- ----- ითლევინებდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) ვათლევინებდე – (if) I were making him/her/it cut/carve it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გათლევინებდე ვათლევინებდე ----- გათლევინებდეთ ვათლევინებდე

II s. მათლევინებდე ----- ათლევინებდე გვათლევინებდე ----- ათლევინებდე

III s. მათლევინებდეს გათლევინებდეს ათლევინებდეს გვათლევინებდეს გათლევინებდეთ ათლევინებდეს

I pl. ----- გათლევინებდეთ ვათლევინებდეთ ----- გათლევინებდეთ ვათლევინებდეთ

II pl. მათლევინებდეთ ----- ათლევინებდეთ გვათლევინებდეთ ----- ათლევინებდეთ

III pl. მათლევინებდნენ გათლევინებდნენ ათლევინებდნენ გვათლევინებდნენ გათლევინებდნენ ათლევინებდნენ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუთლევინებდე – (if) I were making him/her/it cut/carve it (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გითლევინებდე ვუთლევინებდე ----- გითლევინებდეთ ვუთლევინებდე

II s. მითლევინებდე ----- უთლევინებდე გვითლევინებდე ----- უთლევინებდე

III s. მითლევინებდეს გითლევინებდეს უთლევინებდეს გვითლევინებდეს გითლევინებდეთ უთლევინებდეს

I pl. ----- გითლევინებდეთ ვუთლევინებდეთ ----- გითლევინებდეთ ვუთლევინებდეთ

II pl. მითლევინებდეთ ----- უთლევინებდეთ გვითლევინებდეთ ----- უთლევინებდეთ

III pl. მითლევინებდნენ გითლევინებდნენ უთლევინებდნენ გვითლევინებდნენ გითლევინებდნენ უთლევინებდნენ

C. (S., O.d.) ვითლევინებდე – (if) I were making (him/her/it) cut/carve it for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვითლევინებდე ----- ----- ვითლევინებდე

II s. ----- ----- ითლევინებდე ----- ----- ითლევინებდე

III s. ----- ----- ითლევინებდეს ----- ----- ითლევინებდეს

I pl. ----- ----- ვითლევინებდეთ ----- ----- ვითლევინებდეთ

II pl. ----- ----- ითლევინებდეთ ----- ----- ითლევინებდეთ

III pl. ----- ----- ითლევინებდნენ ----- ----- ითლევინებდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d., O.ind.) გავათლევინებ – I will make him/her/it cut/carve it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგათლევინებ გავათლევინებ ----- გაგათლევინებთ გავათლევინებ

II s. გამათლევინებ ----- გაათლევინებ გაგვათლევინებ ----- გაათლევინებ

III s. გამათლევინებს გაგათლევინებს გაათლევინებს გაგვათლევინებს გაგათლევინებთ გაათლევინებს

I pl. ----- გაგათლევინებთ გავათლევინებთ ----- გაგათლევინებთ გავათლევინებთ

II pl. გამათლევინებთ ----- გაათლევინებთ გაგვათლევინებთ ----- გაათლევინებთ

III pl. გამათლევინებენ გაგათლევინებენ გაათლევინებენ გაგვათლევინებენ გაგათლევინებენ გაათლევინებენ
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B. (S., O.d., O.ind.) გავუთლევინებ – I will make him/her/it cut/carve it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგითლევინებ გავუთლევინებ ----- გაგითლევინებთ გავუთლევინებ

II s. გამითლევინებ ----- გაუთლევინებ გაგვითლევინებ ----- გაუთლევინებ

III s. გამითლევინებს გაგითლევინებს გაუთლევინებს გაგვითლევინებს გაგითლევინებთ გაუთლევინებს

I pl. ----- გაგითლევინებთ გავუთლევინებთ ----- გაგითლევინებთ გავუთლევინებთ

II pl. გამითლევინებთ ----- გაუთლევინებთ გაგვითლევინებთ ----- გაუთლევინებთ

III pl. გამითლევინებენ გაგითლევინებენ გაუთლევინებენ გაგვითლევინებენ გაგითლევინებენ გაუთლევინებენ

C. (S., O.d.) გავითლევინებ – I will make (him/her/it) cut/carve it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავითლევინებ ----- ----- გავითლევინებ

II s. ----- ----- გაითლევინებ ----- ----- გაითლევინებ

III s. ----- ----- გაითლევინებს ----- ----- გაითლევინებს

I pl. ----- ----- გავითლევინებთ ----- ----- გავითლევინებთ

II pl. ----- ----- გაითლევინებთ ----- ----- გაითლევინებთ

III pl. ----- ----- გაითლევინებენ ----- ----- გაითლევინებენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d., O.ind.) გავათლევინებდი – I would make him/her/it cut/carve it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგათლევინებდი გავათლევინებდი ----- გაგათლევინებდით გავათლევინებდი

II s. გამათლევინებდი ----- გაათლევინებდი გაგვათლევინებდი ----- გაათლევინებდი

III s. გამათლევინებდა გაგათლევინებდა გაათლევინებდა გაგვათლევინებდა გაგათლევინებდათ გაათლევინებდა

I pl. ----- გაგათლევინებდით გავათლევინებდით ----- გაგათლევინებდით გავათლევინებდით

II pl. გამათლევინებდით ----- გაათლევინებდით გაგვათლევინებდით ----- გაათლევინებდით

III pl. გამათლევინებდნენ გაგათლევინებდნენ გაათლევინებდნენ გაგვათლევინებდნენ გაგათლევინებდნენ გაათლევინებდნენ
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B. (S., O.d., O.ind.) გავუთლევინებდი – I would make him/her/it cut/carve it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგითლევინებდი გავუთლევინებდი ----- გაგითლევინებდით გავუთლევინებდი

II s. გამითლევინებდი ----- გაუთლევინებდი გაგვითლევინებდი ----- გაუთლევინებდი

III s. გამითლევინებდა გაგითლევინებდა გაუთლევინებდა გაგვითლევინებდა გაგითლევინებდათ გაუთლევინებდა

I pl. ----- გაგითლევინებდით გავუთლევინებდით ----- გაგითლევინებდით გავუთლევინებდით

II pl. გამითლევინებდით ----- გაუთლევინებდით გაგვითლევინებდით ----- გაუთლევინებდით

III pl. გამითლევინებდნენ გაგითლევინებდნენ გაუთლევინებდნენ გაგვითლევინებდნენ გაგითლევინებდნენ გაუთლევინებდნენ

C. (S., O.d.) გავითლევინებდი – I would make (him/her/it) cut/carve it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავითლევინებდი ----- ----- გავითლევინებდი

II s. ----- ----- გაითლევინებდი ----- ----- გაითლევინებდი

III s. ----- ----- გაითლევინებდა ----- ----- გაითლევინებდა

I pl. ----- ----- გავითლევინებდით ----- ----- გავითლევინებდით

II pl. ----- ----- გაითლევინებდით ----- ----- გაითლევინებდით

III pl. ----- ----- გაითლევინებდნენ ----- ----- გაითლევინებდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) გავათლევინებდე – (if) I were to make him/her/it cut/carve it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგათლევინებდე გავათლევინებდე ----- გაგათლევინებდეთ გავათლევინებდე

II s. გამათლევინებდე ----- გაათლევინებდე გაგვათლევინებდე ----- გაათლევინებდე

III s. გამათლევინებდეს გაგათლევინებდეს გაათლევინებდეს გაგვათლევინებდეს გაგათლევინებდეთ გაათლევინებდეს

I pl. ----- გაგათლევინებდეთ გავათლევინებდეთ ----- გაგათლევინებდეთ გავათლევინებდეთ

II pl. გამათლევინებდეთ ----- გაათლევინებდეთ გაგვათლევინებდეთ ----- გაათლევინებდეთ

III pl. გამათლევინებდნენ გაგათლევინებდნენ გაათლევინებდნენ გაგვათლევინებდნენ გაგათლევინებდნენ გაათლევინებდნენ
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B. (S., O.d., O.ind.) გავუთლევინებდე – (if) I were to make him/her/it cut/carve it (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგითლევინებდე გავუთლევინებდე ----- გაგითლევინებდეთ გავუთლევინებდე

II s. გამითლევინებდე ----- გაუთლევინებდე გაგვითლევინებდე ----- გაუთლევინებდე

III s. გამითლევინებდეს გაგითლევინებდეს გაუთლევინებდეს გაგვითლევინებდეს გაგითლევინებდეთ გაუთლევინებდეს

I pl. ----- გაგითლევინებდეთ გავუთლევინებდეთ ----- გაგითლევინებდეთ გავუთლევინებდეთ

II pl. გამითლევინებდეთ ----- გაუთლევინებდეთ გაგვითლევინებდეთ ----- გაუთლევინებდეთ

III pl. გამითლევინებდნენ გაგითლევინებდნენ გაუთლევინებდნენ გაგვითლევინებდნენ გაგითლევინებდნენ გაუთლევინებდნენ

C. (S., O.d.) გავითლევინებდე – (if) I were to make (him/her/it) cut/carve it for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავითლევინებდე ----- ----- გავითლევინებდე

II s. ----- ----- გაითლევინებდე ----- ----- გაითლევინებდე

III s. ----- ----- გაითლევინებდეს ----- ----- გაითლევინებდეს

I pl. ----- ----- გავითლევინებდეთ ----- ----- გავითლევინებდეთ

II pl. ----- ----- გაითლევინებდეთ ----- ----- გაითლევინებდეთ

III pl. ----- ----- გაითლევინებდნენ ----- ----- გაითლევინებდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვათლევინე – I made him/her/it cut/carve it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გათლევინე (გა)ვათლევინე ----- (გა)გათლევინეთ (გა)ვათლევინე

II s. (გა)მათლევინე ----- (გა)ათლევინე (გა)გვათლევინე ----- (გა)ათლევინე

III s. (გა)მათლევინა (გა)გათლევინა (გა)ათლევინა (გა)გვათლევინა (გა)გათლევინათ (გა)ათლევინა

I pl. ----- (გა)გათლევინეთ (გა)ვათლევინეთ ----- (გა)გათლევინეთ (გა)ვათლევინეთ

II pl. (გა)მათლევინეთ ----- (გა)ათლევინეთ (გა)გვათლევინეთ ----- (გა)ათლევინეთ

III pl. (გა)მათლევინეს (გა)გათლევინეს (გა)ათლევინეს (გა)გვათლევინეს (გა)გათლევინეს (გა)ათლევინეს
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B. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვუთლევინე – I made him/her/it cut/carve it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გითლევინე (გა)ვუთლევინე ----- (გა)გითლევინეთ (გა)ვუთლევინე

II s. (გა)მითლევინე ----- (გა)უთლევინე (გა)გვითლევინე ----- (გა)უთლევინე

III s. (გა)მითლევინა (გა)გითლევინა (გა)უთლევინა (გა)გვითლევინა (გა)გითლევინათ (გა)უთლევინა

I pl. ----- (გა)გითლევინეთ (გა)ვუთლევინეთ ----- (გა)გითლევინეთ (გა)ვუთლევინეთ

II pl. (გა)მითლევინეთ ----- (გა)უთლევინეთ (გა)გვითლევინეთ ----- (გა)უთლევინეთ

III pl. (გა)მითლევინეს (გა)გითლევინეს (გა)უთლევინეს (გა)გვითლევინეს (გა)გითლევინეს (გა)უთლევინეს

C. (S., O.d.) (გა)ვითლევინე – I made (him/her/it) cut/carve it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (გა)ვითლევინე ----- ----- (გა)ვითლევინე

II s. ----- ----- (გა)ითლევინე ----- ----- (გა)ითლევინე

III s. ----- ----- (გა)ითლევინა ----- ----- (გა)ითლევინა

I pl. ----- ----- (გა)ვითლევინეთ ----- ----- (გა)ვითლევინეთ

II pl. ----- ----- (გა)ითლევინეთ ----- ----- (გა)ითლევინეთ

III pl. ----- ----- (გა)ითლევინეს ----- ----- (გა)ითლევინეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვათლევინო – I (should) make him/her/it cut/carve it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გათლევინო (გა)ვათლევინო ----- (გა)გათლევინოთ (გა)ვათლევინო

II s. (გა)მათლევინო ----- (გა)ათლევინო (გა)გვათლევინო ----- (გა)ათლევინო

III s. (გა)მათლევინოს (გა)გათლევინოს (გა)ათლევინოს (გა)გვათლევინოს (გა)გათლევინოთ (გა)ათლევინოს

I pl. ----- (გა)გათლევინოთ (გა)ვათლევინოთ ----- (გა)გათლევინოთ (გა)ვათლევინოთ

II pl. (გა)მათლევინოთ ----- (გა)ათლევინოთ (გა)გვათლევინოთ ----- (გა)ათლევინოთ

III pl. (გა)მათლევინონ (გა)გათლევინონ (გა)ათლევინონ (გა)გვათლევინონ (გა)გათლევინონ (გა)ათლევინონ
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B. (S., O.d., O.ind.) (გა)ვუთლევინო – I (should) make him/her/it cut/carve it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გითლევინო (გა)ვუთლევინო ----- (გა)გითლევინოთ (გა)ვუთლევინო

II s. (გა)მითლევინო ----- (გა)უთლევინო (გა)გვითლევინო ----- (გა)უთლევინო

III s. (გა)მითლევინოს (გა)გითლევინოს (გა)უთლევინოს (გა)გვითლევინოს (გა)გითლევინოთ (გა)უთლევინოს

I pl. ----- (გა)გითლევინოთ (გა)ვუთლევინოთ ----- (გა)გითლევინოთ (გა)ვუთლევინოთ

II pl. (გა)მითლევინოთ ----- (გა)უთლევინოთ (გა)გვითლევინოთ ----- (გა)უთლევინოთ

III pl. (გა)მითლევინონ (გა)გითლევინონ (გა)უთლევინონ (გა)გვითლევინონ (გა)გითლევინონ (გა)უთლევინონ

C. (S., O.d.) (გა)ვითლევინო – I (should) make (him/her/it) cut/carve it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- (გა)ვითლევინო ----- ----- (გა)ვითლევინო

II s. ----- ----- (გა)ითლევინო ----- ----- (გა)ითლევინო

III s. ----- ----- (გა)ითლევინოს ----- ----- (გა)ითლევინოს

I pl. ----- ----- (გა)ვითლევინოთ ----- ----- (გა)ვითლევინოთ

II pl. ----- ----- (გა)ითლევინოთ ----- ----- (გა)ითლევინოთ

III pl. ----- ----- (გა)ითლევინონ ----- ----- (გა)ითლევინონ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) (გა)მითლევინებია – (it seems) I have made (him/her/it) cut/carve it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)მითლევინებიხარ (გა)მითლევინებია ----- (გა)მითლევინებიხართ (გა)მითლევინებია

II s. (გა)გითლევინებივარ ----- (გა)გითლევინებია (გა)გითლევინებივართ ----- (გა)გითლევინებია

III s. (გა)ვუთლევინებივარ (გა)უთლევინებიხარ (გა)უთლევინებია (გა)ვუთლევინებივართ (გა)უთლევინებიხართ (გა)უთლევინებია

I pl. ----- (გა)გვითლევინებიხარ (გა)გვითლევინებია ----- (გა)გვითლევინებიხართ (გა)გვითლევინებია

II pl. (გა)გითლევინებივართ ----- (გა)გითლევინებიათ (გა)გითლევინებივართ ----- (გა)გითლევინებიათ

III pl. (გა)ვუთლევინებივარ (გა)უთლევინებიხარ (გა)უთლევინებიათ (გა)ვუთლევინებივართ (გა)უთლევინებიხართ (გა)უთლევინებიათ
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II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) (გა)მეთლევინებინა – (if) I had made (him/her/it) cut/carve it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)მეთლევინებინე (გა)მეთლევინებინა ----- (გა)მეთლევინებინეთ (გა)მეთლევინებინა

II s. (გა)გეთლევინებინე ----- (გა)გეთლევინებინა (გა)გეთლევინებინეთ ----- (გა)გეთლევინებინა

III s. (გა)ვეთლევინებინე (გა)ეთლევინებინე (გა)ეთლევინებინა (გა)ვეთლევინებინეთ (გა)ეთლევინებინეთ (გა)ეთლევინებინა

I pl. ----- (გა)გვეთლევინებინე (გა)გვეთლევინებინა ----- (გა)გვეთლევინებინეთ (გა)გვეთლევინებინა

II pl. (გა)გეთლევინებინეთ ----- (გა)გეთლევინებინათ (გა)გეთლევინებინეთ ----- (გა)გეთლევინებინათ

III pl. (გა)ვეთლევინებინე (გა)ეთლევინებინე (გა)ეთლევინებინათ (გა)ვეთლევინებინეთ (გა)ეთლევინებინეთ (გა)ეთლევინებინათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) (გა)მეთლევინებინოს – (I wish) I could make (him/her/it) cut/carve it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)მეთლევინებინო (გა)მეთლევინებინოს ----- (გა)მეთლევინებინოთ (გა)მეთლევინებინოს

II s. (გა)გეთლევინებინო ----- (გა)გეთლევინებინოს (გა)გეთლევინებინოთ ----- (გა)გეთლევინებინოს

III s. (გა)ვეთლევინებინო (გა)ეთლევინებინო (გა)ეთლევინებინოს (გა)ვეთლევინებინოთ (გა)ეთლევინებინოთ (გა)ეთლევინებინოს

I pl. ----- (გა)გვეთლევინებინო (გა)გვეთლევინებინოს ----- (გა)გვეთლევინებინოთ (გა)გვეთლევინებინოს

II pl. (გა)გეთლევინებინოთ ----- (გა)გეთლევინებინოთ (გა)გეთლევინებინოთ ----- (გა)გეთლევინებინოთ

III pl. (გა)ვეთლევინებინო (გა)ეთლევინებინო (გა)ეთლევინებინოთ (გა)ვეთლევინებინოთ (გა)ეთლევინებინოთ (გა)ეთლევინებინოთ
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10.1.11. ყოფს – he/she divides (it)

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d.) ვყოფ – I am dividing it / I divide it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გყოფ ვყოფ ----- გყოფთ ვყოფ

II s. მყოფ ----- ყოფ გვყოფ ----- ყოფ

III s. მყოფს გყოფს ყოფს გვყოფს გყოფთ ყოფს

I pl. ----- გყოფთ ვყოფთ ----- გყოფთ ვყოფთ

II pl. მყოფთ ----- ყოფთ გვყოფთ ----- ყოფთ

III pl. მყოფენ გყოფენ ყოფენ გვყოფენ გყოფენ ყოფენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუყოფ – I am dividing it for him/her/it / I divide it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიყოფ ვუყოფ ----- გიყოფთ ვუყოფ

II s. მიყოფ ----- უყოფ გვიყოფ ----- უყოფ

III s. მიყოფს გიყოფს უყოფს გვიყოფს გიყოფთ უყოფს

I pl. ----- გიყოფთ ვუყოფთ ----- გიყოფთ ვუყოფთ

II pl. მიყოფთ ----- უყოფთ გვიყოფთ ----- უყოფთ

III pl. მიყოფენ გიყოფენ უყოფენ გვიყოფენ გიყოფენ უყოფენ
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C. (S., O.d.) ვიყოფ – I am dividing it for myself / I divide it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიყოფ ----- ----- ვიყოფ

II s. ----- ----- იყოფ ----- ----- იყოფ

III s. ----- ----- იყოფს ----- ----- იყოფს

I pl. ----- ----- ვიყოფთ ----- ----- ვიყოფთ

II pl. ----- ----- იყოფთ ----- ----- იყოფთ

III pl. ----- ----- იყოფენ ----- ----- იყოფენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d.) ვყოფდი – I was dividing it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გყოფდი ვყოფდი ----- გყოფდით ვყოფდი

II s. მყოფდი ----- ყოფდი გვყოფდი ----- ყოფდი

III s. მყოფდა გყოფდა ყოფდა გვყოფდა გყოფდათ ყოფდა

I pl. ----- გყოფდით ვყოფდით ----- გყოფდით ვყოფდით

II pl. მყოფდით ----- ყოფდით გვყოფდით ----- ყოფდით

III pl. მყოფდნენ გყოფდნენ ყოფდნენ გვყოფდნენ გყოფდნენ ყოფდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუყოფდი – I was dividing it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიყოფდი ვუყოფდი ----- გიყოფდით ვუყოფდი

II s. მიყოფდი ----- უყოფდი გვიყოფდი ----- უყოფდი

III s. მიყოფდა გიყოფდა უყოფდა გვიყოფდა გიყოფდათ უყოფდა

I pl. ----- გიყოფდით ვუყოფდით ----- გიყოფდით ვუყოფდით

II pl. მიყოფდით ----- უყოფდით გვიყოფდით ----- უყოფდით

III pl. მიყოფდნენ გიყოფდნენ უყოფდნენ გვიყოფდნენ გიყოფდნენ უყოფდნენ
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C. (S., O.d.) ვიყოფდი – I was dividing it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიყოფდი ----- ----- ვიყოფდი

II s. ----- ----- იყოფდი ----- ----- იყოფდი

III s. ----- ----- იყოფდა ----- ----- იყოფდა

I pl. ----- ----- ვიყოფდით ----- ----- ვიყოფდით

II pl. ----- ----- იყოფდით ----- ----- იყოფდით

III pl. ----- ----- იყოფდნენ ----- ----- იყოფდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d.) ვყოფდე – (if) I were dividing it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გყოფდე ვყოფდე ----- გყოფდეთ ვყოფდე

II s. მყოფდე ----- ყოფდე გვყოფდე ----- ყოფდე

III s. მყოფდეს გყოფდეს ყოფდეს გვყოფდეს გყოფდეთ ყოფდეს

I pl. ----- გყოფდეთ ვყოფდეთ ----- გყოფდეთ ვყოფდეთ

II pl. მყოფდეთ ----- ყოფდეთ გვყოფდეთ ----- ყოფდეთ

III pl. მყოფდნენ გყოფდნენ ყოფდნენ გვყოფდნენ გყოფდნენ ყოფდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუყოფდე – (if) I were dividing it for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიყოფდე ვუყოფდე ----- გიყოფდეთ ვუყოფდე

II s. მიყოფდე ----- უყოფდე გვიყოფდე ----- უყოფდე

III s. მიყოფდეს გიყოფდეს უყოფდეს გვიყოფდეს გიყოფდეთ უყოფდეს

I pl. ----- გიყოფდეთ ვუყოფდეთ ----- გიყოფდეთ ვუყოფდეთ

II pl. მიყოფდეთ ----- უყოფდეთ გვიყოფდეთ ----- უყოფდეთ

III pl. მიყოფდნენ გიყოფდნენ უყოფდნენ გვიყოფდნენ გიყოფდნენ უყოფდნენ
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C. (S., O.d.) ვიყოფდე – (if) I were dividing it for myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიყოფდე ----- ----- ვიყოფდე

II s. ----- ----- იყოფდე ----- ----- იყოფდე

III s. ----- ----- იყოფდეს ----- ----- იყოფდეს

I pl. ----- ----- ვიყოფდეთ ----- ----- ვიყოფდეთ

II pl. ----- ----- იყოფდეთ ----- ----- იყოფდეთ

III pl. ----- ----- იყოფდნენ ----- ----- იყოფდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d.) გავყოფ – I will divide it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგყოფ გავყოფ ----- გაგყოფთ გავყოფ

II s. გამყოფ ----- გაყოფ გაგვყოფ ----- გაყოფ

III s. გამყოფს გაგყოფს გაყოფს გაგვყოფს გაგყოფთ გაყოფს

I pl. ----- გაგყოფთ გავყოფთ ----- გაგყოფთ გავყოფთ

II pl. გამყოფთ ----- გაყოფთ გაგვყოფთ ----- გაყოფთ

III pl. გამყოფენ გაგყოფენ გაყოფენ გაგვყოფენ გაგყოფენ გაყოფენ

B. (S., O.d., O.ind.) გავუყოფ – I will divide it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიყოფ გავუყოფ ----- გაგიყოფთ გავუყოფ

II s. გამიყოფ ----- გაუყოფ გაგვიყოფ ----- გაუყოფ

III s. გამიყოფს გაგიყოფს გაუყოფს გაგვიყოფს გაგიყოფთ გაუყოფს

I pl. ----- გაგიყოფთ გავუყოფთ ----- გაგიყოფთ გავუყოფთ

II pl. გამიყოფთ ----- გაუყოფთ გაგვიყოფთ ----- გაუყოფთ

III pl. გამიყოფენ გაგიყოფენ გაუყოფენ გაგვიყოფენ გაგიყოფენ გაუყოფენ
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C. (S., O.d.) გავიყოფ – I will divide it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიყოფ ----- ----- გავიყოფ

II s. ----- ----- გაიყოფ ----- ----- გაიყოფ

III s. ----- ----- გაიყოფს ----- ----- გაიყოფს

I pl. ----- ----- გავიყოფთ ----- ----- გავიყოფთ

II pl. ----- ----- გაიყოფთ ----- ----- გაიყოფთ

III pl. ----- ----- გაიყოფენ ----- ----- გაიყოფენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d.) გავყოფდი – I would divide it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგყოფდი გავყოფდი ----- გაგყოფდით გავყოფდი

II s. გამყოფდი ----- გაყოფდი გაგვყოფდი ----- გაყოფდი

III s. გამყოფდა გაგყოფდა გაყოფდა გაგვყოფდა გაგყოფდათ გაყოფდა

I pl. ----- გაგყოფდით გავყოფდით ----- გაგყოფდით გავყოფდით

II pl. გამყოფდით ----- გაყოფდით გაგვყოფდით ----- გაყოფდით

III pl. გამყოფდნენ გაგყოფდნენ გაყოფდნენ გაგვყოფდნენ გაგყოფდნენ გაყოფდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) გავუყოფდი – I would divide it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიყოფდი გავუყოფდი ----- გაგიყოფდით გავუყოფდი

II s. გამიყოფდი ----- გაუყოფდი გაგვიყოფდი ----- გაუყოფდი

III s. გამიყოფდა გაგიყოფდა გაუყოფდა გაგვიყოფდა გაგიყოფდათ გაუყოფდა

I pl. ----- გაგიყოფდით გავუყოფდით ----- გაგიყოფდით გავუყოფდით

II pl. გამიყოფდით ----- გაუყოფდით გაგვიყოფდით ----- გაუყოფდით

III pl. გამიყოფდნენ გაგიყოფდნენ გაუყოფდნენ გაგვიყოფდნენ გაგიყოფდნენ გაუყოფდნენ
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C. (S., O.d.) გავიყოფდი – I would divide it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიყოფდი ----- ----- გავიყოფდი

II s. ----- ----- გაიყოფდი ----- ----- გაიყოფდი

III s. ----- ----- გაიყოფდა ----- ----- გაიყოფდა

I pl. ----- ----- გავიყოფდით ----- ----- გავიყოფდით

II pl. ----- ----- გაიყოფდით ----- ----- გაიყოფდით

III pl. ----- ----- გაიყოფდნენ ----- ----- გაიყოფდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d.) გავყოფდე – (if) I were to divide it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგყოფდე გავყოფდე ----- გაგყოფდეთ გავყოფდე

II s. გამყოფდე ----- გაყოფდე გაგვყოფდე ----- გაყოფდე

III s. გამყოფდეს გაგყოფდეს გაყოფდეს გაგვყოფდეს გაგყოფდეთ გაყოფდეს

I pl. ----- გაგყოფდეთ გავყოფდეთ ----- გაგყოფდეთ გავყოფდეთ

II pl. გამყოფდეთ ----- გაყოფდეთ გაგვყოფდეთ ----- გაყოფდეთ

III pl. გამყოფდნენ გაგყოფდნენ გაყოფდნენ გაგვყოფდნენ გაგყოფდნენ გაყოფდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) გავუყოფდე – (if) I were to divide it for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიყოფდე გავუყოფდე ----- გაგიყოფდეთ გავუყოფდე

II s. გამიყოფდე ----- გაუყოფდე გაგვიყოფდე ----- გაუყოფდე

III s. გამიყოფდეს გაგიყოფდეს გაუყოფდეს გაგვიყოფდეს გაგიყოფდეთ გაუყოფდეს

I pl. ----- გაგიყოფდეთ გავუყოფდეთ ----- გაგიყოფდეთ გავუყოფდეთ

II pl. გამიყოფდეთ ----- გაუყოფდეთ გაგვიყოფდეთ ----- გაუყოფდეთ

III pl. გამიყოფდნენ გაგიყოფდნენ გაუყოფდნენ გაგვიყოფდნენ გაგიყოფდნენ გაუყოფდნენ
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C. (S., O.d.) გავიყოფდე – (if) I were to divide it for myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიყოფდე ----- ----- გავიყოფდე

II s. ----- ----- გაიყოფდე ----- ----- გაიყოფდე

III s. ----- ----- გაიყოფდეს ----- ----- გაიყოფდეს

I pl. ----- ----- გავიყოფდეთ ----- ----- გავიყოფდეთ

II pl. ----- ----- გაიყოფდეთ ----- ----- გაიყოფდეთ

III pl. ----- ----- გაიყოფდნენ ----- ----- გაიყოფდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d.) გავყავი – I divided it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგყავი გავყავი ----- გაგყავით გავყავი

II s. გამყავი ----- გაყავი გაგვყავი ----- გაყავი

III s. გამყო გაგყო გაყო გაგვყო გაგყოთ გაყო

I pl. ----- გაგყავით გავყავით ----- გაგყავით გავყავით

II pl. გამყავით ----- გაყავით გაგვყავით ----- გაყავით

III pl. გამყავეს გაგყავეს გაყავეს გაგვყავეს გაგყავეს გაყავეს

B. (S., O.d., O.ind.) გავუყავი – I divided it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიყავი გავუყავი ----- გაგიყავით გავუყავი

II s. გამიყავი ----- გაუყავი გაგვიყავი ----- გაუყავი

III s. გამიყო გაგიყო გაუყო გაგვიყო გაგიყოთ გაუყო

I pl. ----- გაგიყავით გავუყავით ----- გაგიყავით გავუყავით

II pl. გამიყავით ----- გაუყავით გაგვიყავით ----- გაუყავით

III pl. გამიყავეს გაგიყავეს გაუყავეს გაგვიყავეს გაგიყავეს გაუყავეს
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C. (S., O.d.) გავიყავი – I divided it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიყავი ----- ----- გავიყავი

II s. ----- ----- გაიყავი ----- ----- გაიყავი

III s. ----- ----- გაიყო ----- ----- გაიყო

I pl. ----- ----- გავიყავით ----- ----- გავიყავით

II pl. ----- ----- გაიყავით ----- ----- გაიყავით

III pl. ----- ----- გაიყავეს ----- ----- გაიყავეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d.) გავყო – I (should) divide it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგყო გავყო ----- გაგყოთ გავყო

II s. გამყო ----- გაყო გაგვყო ----- გაყო

III s. გამყოს გაგყოს გაყოს გაგვყოს გაგყოთ გაყოს

I pl. ----- გაგყოთ გავყოთ ----- გაგყოთ გავყოთ

II pl. გამყოთ ----- გაყოთ გაგვყოთ ----- გაყოთ

III pl. გამყონ გაგყონ გაყონ გაგვყონ გაგყონ გაყონ

B. (S., O.d., O.ind.) გავუყო – I (should) divide it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიყო გავუყო ----- გაგიყოთ გავუყო

II s. გამიყო ----- გაუყო გაგვიყო ----- გაუყო

III s. გამიყოს გაგიყოს გაუყოს გაგვიყოს გაგიყოთ გაუყოს

I pl. ----- გაგიყოთ გავუყოთ ----- გაგიყოთ გავუყოთ

II pl. გამიყოთ ----- გაუყოთ გაგვიყოთ ----- გაუყოთ

III pl. გამიყონ გაგიყონ გაუყონ გაგვიყონ გაგიყონ გაუყონ
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C. (S., O.d.) გავიყო – I (should) divide it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიყო ----- ----- გავიყო

II s. ----- ----- გაიყო ----- ----- გაიყო

III s. ----- ----- გაიყოს ----- ----- გაიყოს

I pl. ----- ----- გავიყოთ ----- ----- გავიყოთ

II pl. ----- ----- გაიყოთ ----- ----- გაიყოთ

III pl. ----- ----- გაიყონ ----- ----- გაიყონ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) გამიყვია – (it seems) I have divided it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გამიყვიხარ გამიყვია ----- გამიყვიხართ გამიყვია

II s. გაგიყვივარ ----- გაგიყვია გაგიყვივართ ----- გაგიყვია

III s. გავუყვივარ გაუყვიხარ გაუყვია გავუყვივართ გაუყვიხართ გაუყვია

I pl. ----- გაგვიყვიხარ გაგვიყვია ----- გაგვიყვიხართ გაგვიყვია

II pl. გაგიყვივართ ----- გაგიყვიათ გაგიყვივართ ----- გაგიყვიათ

III pl. გავუყვივარ გაუყვიხარ გაუყვიათ გავუყვივართ გაუყვიხართ გაუყვიათ
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II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) გამეყო – (if) I had divided it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გამეყავი გამეყო ----- გამეყავით გამეყო

II s. გაგეყავი ----- გაგეყო გაგეყავით ----- გაგეყო

III s. გავეყავი გაეყავი გაეყო გავეყავით გაეყავით გაეყო

I pl. ----- გაგვეყავი გაგვეყო ----- გაგვეყავით გაგვეყო

II pl. გაგეყავით ----- გაგეყოთ გაგეყავით ----- გაგეყოთ

III pl. გავეყავი გაეყავი გაეყოთ გავეყავით გაეყავით გაეყოთ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) გამეყოს – (I wish) I could divide it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გამეყო გამეყოს ----- გამეყოთ გამეყოს

II s. გაგეყო ----- გაგეყოს გაგეყოთ ----- გაგეყოს

III s. გავეყო გაეყო გაეყოს გავეყოთ გაეყოთ გაეყოს

I pl. ----- გაგვეყო გაგვეყოს ----- გაგვეყოთ გაგვეყოს

II pl. გაგეყოთ ----- გაგეყოთ გაგეყოთ ----- გაგეყოთ

III pl. გავეყო გაეყო გაეყოთ გავეყოთ გაეყოთ გაეყოთ
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Causative Conjugation

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაყოფინებ – I am making him/her/it divide it / I make him/her/it divide it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაყოფინებ ვაყოფინებ ----- გაყოფინებთ ვაყოფინებ

II s. მაყოფინებ ----- აყოფინებ გვაყოფინებ ----- აყოფინებ

III s. მაყოფინებს გაყოფინებს აყოფინებს გვაყოფინებს გაყოფინებთ აყოფინებს

I pl. ----- გაყოფინებთ ვაყოფინებთ ----- გაყოფინებთ ვაყოფინებთ

II pl. მაყოფინებთ ----- აყოფინებთ გვაყოფინებთ ----- აყოფინებთ

III pl. მაყოფინებენ გაყოფინებენ აყოფინებენ გვაყოფინებენ გაყოფინებენ აყოფინებენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუყოფინებ – I am making him/her/it divide it (for him/her/it) / I make him/her/it divide it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიყოფინებ ვუყოფინებ ----- გიყოფინებთ ვუყოფინებ

II s. მიყოფინებ ----- უყოფინებ გვიყოფინებ ----- უყოფინებ

III s. მიყოფინებს გიყოფინებს უყოფინებს გვიყოფინებს გიყოფინებთ უყოფინებს

I pl. ----- გიყოფინებთ ვუყოფინებთ ----- გიყოფინებთ ვუყოფინებთ

II pl. მიყოფინებთ ----- უყოფინებთ გვიყოფინებთ ----- უყოფინებთ

III pl. მიყოფინებენ გიყოფინებენ უყოფინებენ გვიყოფინებენ გიყოფინებენ უყოფინებენ
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C. (S., O.d.) ვიყოფინებ – I am making (him/her/it) divide it for me / I make (him/her/it) divide it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიყოფინებ ----- ----- ვიყოფინებ

II s. ----- ----- იყოფინებ ----- ----- იყოფინებ

III s. ----- ----- იყოფინებს ----- ----- იყოფინებს

I pl. ----- ----- ვიყოფინებთ ----- ----- ვიყოფინებთ

II pl. ----- ----- იყოფინებთ ----- ----- იყოფინებთ

III pl. ----- ----- იყოფინებენ ----- ----- იყოფინებენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაყოფინებდი – I was making him/her/it divide it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაყოფინებდი ვაყოფინებდი ----- გაყოფინებდით ვაყოფინებდი

II s. მაყოფინებდი ----- აყოფინებდი გვაყოფინებდი ----- აყოფინებდი

III s. მაყოფინებდა გაყოფინებდა აყოფინებდა გვაყოფინებდა გაყოფინებდათ აყოფინებდა

I pl. ----- გაყოფინებდით ვაყოფინებდით ----- გაყოფინებდით ვაყოფინებდით

II pl. მაყოფინებდით ----- აყოფინებდით გვაყოფინებდით ----- აყოფინებდით

III pl. მაყოფინებდნენ გაყოფინებდნენ აყოფინებდნენ გვაყოფინებდნენ გაყოფინებდნენ აყოფინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუყოფინებდი – I was making him/her/it divide it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიყოფინებდი ვუყოფინებდი ----- გიყოფინებდით ვუყოფინებდი

II s. მიყოფინებდი ----- უყოფინებდი გვიყოფინებდი ----- უყოფინებდი

III s. მიყოფინებდა გიყოფინებდა უყოფინებდა გვიყოფინებდა გიყოფინებდათ უყოფინებდა

I pl. ----- გიყოფინებდით ვუყოფინებდით ----- გიყოფინებდით ვუყოფინებდით

II pl. მიყოფინებდით ----- უყოფინებდით გვიყოფინებდით ----- უყოფინებდით

III pl. მიყოფინებდნენ გიყოფინებდნენ უყოფინებდნენ გვიყოფინებდნენ გიყოფინებდნენ უყოფინებდნენ
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C. (S., O.d.) ვიყოფინებდი – I was making (him/her/it) divide it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიყოფინებდი ----- ----- ვიყოფინებდი

II s. ----- ----- იყოფინებდი ----- ----- იყოფინებდი

III s. ----- ----- იყოფინებდა ----- ----- იყოფინებდა

I pl. ----- ----- ვიყოფინებდით ----- ----- ვიყოფინებდით

II pl. ----- ----- იყოფინებდით ----- ----- იყოფინებდით

III pl. ----- ----- იყოფინებდნენ ----- ----- იყოფინებდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაყოფინებდე – (if) I were making him/her/it divide it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაყოფინებდე ვაყოფინებდე ----- გაყოფინებდეთ ვაყოფინებდე

II s. მაყოფინებდე ----- აყოფინებდე გვაყოფინებდე ----- აყოფინებდე

III s. მაყოფინებდეს გაყოფინებდეს აყოფინებდეს გვაყოფინებდეს გაყოფინებდეთ აყოფინებდეს

I pl. ----- გაყოფინებდეთ ვაყოფინებდეთ ----- გაყოფინებდეთ ვაყოფინებდეთ

II pl. მაყოფინებდეთ ----- აყოფინებდეთ გვაყოფინებდეთ ----- აყოფინებდეთ

III pl. მაყოფინებდნენ გაყოფინებდნენ აყოფინებდნენ გვაყოფინებდნენ გაყოფინებდნენ აყოფინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუყოფინებდე – (if) I were making him/her/it divide it (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიყოფინებდე ვუყოფინებდე ----- გიყოფინებდეთ ვუყოფინებდე

II s. მიყოფინებდე ----- უყოფინებდე გვიყოფინებდე ----- უყოფინებდე

III s. მიყოფინებდეს გიყოფინებდეს უყოფინებდეს გვიყოფინებდეს გიყოფინებდეთ უყოფინებდეს

I pl. ----- გიყოფინებდეთ ვუყოფინებდეთ ----- გიყოფინებდეთ ვუყოფინებდეთ

II pl. მიყოფინებდეთ ----- უყოფინებდეთ გვიყოფინებდეთ ----- უყოფინებდეთ

III pl. მიყოფინებდნენ გიყოფინებდნენ უყოფინებდნენ გვიყოფინებდნენ გიყოფინებდნენ უყოფინებდნენ
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C. (S., O.d.) ვიყოფინებდე – (if) I were making (him/her/it) divide it for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიყოფინებდე ----- ----- ვიყოფინებდე

II s. ----- ----- იყოფინებდე ----- ----- იყოფინებდე

III s. ----- ----- იყოფინებდეს ----- ----- იყოფინებდეს

I pl. ----- ----- ვიყოფინებდეთ ----- ----- ვიყოფინებდეთ

II pl. ----- ----- იყოფინებდეთ ----- ----- იყოფინებდეთ

III pl. ----- ----- იყოფინებდნენ ----- ----- იყოფინებდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d., O.ind.) გავაყოფინებ – I will make him/her/it divide it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგაყოფინებ გავაყოფინებ ----- გაგაყოფინებთ გავაყოფინებ

II s. გამაყოფინებ ----- გააყოფინებ გაგვაყოფინებ ----- გააყოფინებ

III s. გამაყოფინებს გაგაყოფინებს გააყოფინებს გაგვაყოფინებს გაგაყოფინებთ გააყოფინებს

I pl. ----- გაგაყოფინებთ გავაყოფინებთ ----- გაგაყოფინებთ გავაყოფინებთ

II pl. გამაყოფინებთ ----- გააყოფინებთ გაგვაყოფინებთ ----- გააყოფინებთ

III pl. გამაყოფინებენ გაგაყოფინებენ გააყოფინებენ გაგვაყოფინებენ გაგაყოფინებენ გააყოფინებენ

B. (S., O.d., O.ind.) გავუყოფინებ – I will make him/her/it divide it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიყოფინებ გავუყოფინებ ----- გაგიყოფინებთ გავუყოფინებ

II s. გამიყოფინებ ----- გაუყოფინებ გაგვიყოფინებ ----- გაუყოფინებ

III s. გამიყოფინებს გაგიყოფინებს გაუყოფინებს გაგვიყოფინებს გაგიყოფინებთ გაუყოფინებს

I pl. ----- გაგიყოფინებთ გავუყოფინებთ ----- გაგიყოფინებთ გავუყოფინებთ

II pl. გამიყოფინებთ ----- გაუყოფინებთ გაგვიყოფინებთ ----- გაუყოფინებთ

III pl. გამიყოფინებენ გაგიყოფინებენ გაუყოფინებენ გაგვიყოფინებენ გაგიყოფინებენ გაუყოფინებენ
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C. (S., O.d.) გავიყოფინებ – I will make (him/her/it) divide it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიყოფინებ ----- ----- გავიყოფინებ

II s. ----- ----- გაიყოფინებ ----- ----- გაიყოფინებ

III s. ----- ----- გაიყოფინებს ----- ----- გაიყოფინებს

I pl. ----- ----- გავიყოფინებთ ----- ----- გავიყოფინებთ

II pl. ----- ----- გაიყოფინებთ ----- ----- გაიყოფინებთ

III pl. ----- ----- გაიყოფინებენ ----- ----- გაიყოფინებენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d., O.ind.) გავაყოფინებდი – I would make him/her/it divide it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგაყოფინებდი გავაყოფინებდი ----- გაგაყოფინებდით გავაყოფინებდი

II s. გამაყოფინებდი ----- გააყოფინებდი გაგვაყოფინებდი ----- გააყოფინებდი

III s. გამაყოფინებდა გაგაყოფინებდა გააყოფინებდა გაგვაყოფინებდა გაგაყოფინებდათ გააყოფინებდა

I pl. ----- გაგაყოფინებდით გავაყოფინებდით ----- გაგაყოფინებდით გავაყოფინებდით

II pl. გამაყოფინებდით ----- გააყოფინებდით გაგვაყოფინებდით ----- გააყოფინებდით

III pl. გამაყოფინებდნენ გაგაყოფინებდნენ გააყოფინებდნენ გაგვაყოფინებდნენ გაგაყოფინებდნენ გააყოფინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) გავუყოფინებდი – I would make him/her/it divide it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიყოფინებდი გავუყოფინებდი ----- გაგიყოფინებდით გავუყოფინებდი

II s. გამიყოფინებდი ----- გაუყოფინებდი გაგვიყოფინებდი ----- გაუყოფინებდი

III s. გამიყოფინებდა გაგიყოფინებდა გაუყოფინებდა გაგვიყოფინებდა გაგიყოფინებდათ გაუყოფინებდა

I pl. ----- გაგიყოფინებდით გავუყოფინებდით ----- გაგიყოფინებდით გავუყოფინებდით

II pl. გამიყოფინებდით ----- გაუყოფინებდით გაგვიყოფინებდით ----- გაუყოფინებდით

III pl. გამიყოფინებდნენ გაგიყოფინებდნენ გაუყოფინებდნენ გაგვიყოფინებდნენ გაგიყოფინებდნენ გაუყოფინებდნენ
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C. (S., O.d.) გავიყოფინებდი – I would make (him/her/it) divide it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიყოფინებდი ----- ----- გავიყოფინებდი

II s. ----- ----- გაიყოფინებდი ----- ----- გაიყოფინებდი

III s. ----- ----- გაიყოფინებდა ----- ----- გაიყოფინებდა

I pl. ----- ----- გავიყოფინებდით ----- ----- გავიყოფინებდით

II pl. ----- ----- გაიყოფინებდით ----- ----- გაიყოფინებდით

III pl. ----- ----- გაიყოფინებდნენ ----- ----- გაიყოფინებდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) გავაყოფინებდე – (if) I were to make him/her/it divide it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგაყოფინებდე გავაყოფინებდე ----- გაგაყოფინებდეთ გავაყოფინებდე

II s. გამაყოფინებდე ----- გააყოფინებდე გაგვაყოფინებდე ----- გააყოფინებდე

III s. გამაყოფინებდეს გაგაყოფინებდეს გააყოფინებდეს გაგვაყოფინებდეს გაგაყოფინებდეთ გააყოფინებდეს

I pl. ----- გაგაყოფინებდეთ გავაყოფინებდეთ ----- გაგაყოფინებდეთ გავაყოფინებდეთ

II pl. გამაყოფინებდეთ ----- გააყოფინებდეთ გაგვაყოფინებდეთ ----- გააყოფინებდეთ

III pl. გამაყოფინებდნენ გაგაყოფინებდნენ გააყოფინებდნენ გაგვაყოფინებდნენ გაგაყოფინებდნენ გააყოფინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) გავუყოფინებდე – (if) I were to make him/her/it divide it (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიყოფინებდე გავუყოფინებდე ----- გაგიყოფინებდეთ გავუყოფინებდე

II s. გამიყოფინებდე ----- გაუყოფინებდე გაგვიყოფინებდე ----- გაუყოფინებდე

III s. გამიყოფინებდეს გაგიყოფინებდეს გაუყოფინებდეს გაგვიყოფინებდეს გაგიყოფინებდეთ გაუყოფინებდეს

I pl. ----- გაგიყოფინებდეთ გავუყოფინებდეთ ----- გაგიყოფინებდეთ გავუყოფინებდეთ

II pl. გამიყოფინებდეთ ----- გაუყოფინებდეთ გაგვიყოფინებდეთ ----- გაუყოფინებდეთ

III pl. გამიყოფინებდნენ გაგიყოფინებდნენ გაუყოფინებდნენ გაგვიყოფინებდნენ გაგიყოფინებდნენ გაუყოფინებდნენ
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C. (S., O.d.) გავიყოფინებდე – (if) I were to make (him/her/it) divide it for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიყოფინებდე ----- ----- გავიყოფინებდე

II s. ----- ----- გაიყოფინებდე ----- ----- გაიყოფინებდე

III s. ----- ----- გაიყოფინებდეს ----- ----- გაიყოფინებდეს

I pl. ----- ----- გავიპობინებდეთ ----- ----- გავიპობინებდეთ

II pl. ----- ----- გაიყოფინებდეთ ----- ----- გაიყოფინებდეთ

III pl. ----- ----- გაიყოფინებდნენ ----- ----- გაიყოფინებდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d., O.ind.) გავაყოფინე – I made him/her/it divide it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგაყოფინე გავაყოფინე ----- გააგყოფინეთ გავაყოფინე

II s. გამაყოფინე ----- გააყოფინე გაგვაყოფინე ----- გააყოფინე

III s. გამაყოფინა გაგაყოფინა გააყოფინა გაგვაყოფინა გააგყოფინათ გააყოფინა

I pl. ----- გაგაყოფინეთ გავაყოფინეთ ----- გააგყოფინეთ გავაყოფინეთ

II pl. გამაყოფინეთ ----- გააყოფინეთ გაგვაყოფინეთ ----- გააყოფინეთ

III pl. გამაყოფინეს გაგაყოფინეს გააყოფინეს გაგვაყოფინეს გააგყოფინეს გააყოფინეს

B. (S., O.d., O.ind.) გავუყოფინე – I made him/her/it divide it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიყოფინე გავუყოფინე ----- გაგიყოფინეთ გავუყოფინე

II s. გამიყოფინე ----- გაუყოფინე გაგვიყოფინე ----- გაუყოფინე

III s. გამიყოფინა გაგიყოფინა გაუყოფინა გაგვიყოფინა გაგიყოფინეათ გაუყოფინა

I pl. ----- გაგიყოფინეთ გავუყოფინეთ ----- გაგიყოფინეთ გავუყოფინეთ

II pl. გამიყოფინეთ ----- გაუყოფინეთ გაგვიყოფინეთ ----- გაუყოფინეთ

III pl. გამიყოფინეს გაგიყოფინეს გაუყოფინეს გაგვიყოფინეს გაგიყოფინეს გაუყოფინეს
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C. (S., O.d.) გავიყოფინე – I made (him/her/it) divide it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიყოფინე ----- ----- გავიყოფინე

II s. ----- ----- გაიყოფინე ----- ----- გაიყოფინე

III s. ----- ----- გაიყოფინა ----- ----- გაიყოფინა

I pl. ----- ----- გავიყოფინეთ ----- ----- გავიყოფინეთ

II pl. ----- ----- გაიყოფინეთ ----- ----- გაიყოფინეთ

III pl. ----- ----- გაიყოფინეს ----- ----- გაიყოფინეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d., O.ind.) გავაყოფინო – I (should) make him/her/it divide it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგაყოფინო გავაყოფინო ----- გაგაყოფინოთ გავაყოფინო

II s. გამაყოფინო ----- გააყოფინო გაგვაყოფინო ----- გააყოფინო

III s. გამაყოფინოს გაგაყოფინოს გააყოფინოს გაგვაყოფინოს გაგაყოფინოთ გააყოფინოს

I pl. ----- გაგაყოფინოთ გავაყოფინოთ ----- გაგაყოფინოთ გავაყოფინოთ

II pl. გამაყოფინოთ ----- გააყოფინოთ გაგვაყოფინოთ ----- გააყოფინოთ

III pl. გამაყოფინონ გაგაყოფინონ გააყოფინონ გაგვაყოფინონ გაგაყოფინონ გააყოფინონ

B. (S., O.d., O.ind.) გავუყოფინო – I (should) make him/her/it divide it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიყოფინო გავუყოფინო ----- გაგიყოფინოთ გავუყოფინო

II s. გამიყოფინო ----- გაუყოფინო გაგვიყოფინო ----- გაუყოფინო

III s. გამიყოფინოს გაგიყოფინოს გაუყოფინოს გაგვიყოფინოს გაგიყოფინოთ გაუყოფინოს

I pl. ----- გაგიყოფინოთ გავუყოფინოთ ----- გაგიყოფინოთ გავუყოფინოთ

II pl. გამიყოფინოთ ----- გაუყოფინოთ გაგვიყოფინოთ ----- გაუყოფინოთ

III pl. გამიყოფინონ გაგიყოფინონ გაუყოფინონ გაგვიყოფინონ გაგიყოფინონ გაუყოფინონ
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C. (S., O.d.) გავიყოფინო – I (should) make (him/her/it) divide it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- გავიყოფინო ----- ----- გავიყოფინო

II s. ----- ----- გაიყოფინო ----- ----- გაიყოფინო

III s. ----- ----- გაიყოფინოს ----- ----- გაიყოფინოს

I pl. ----- ----- გავიყოფინოთ ----- ----- გავიყოფინოთ

II pl. ----- ----- გაიყოფინოთ ----- ----- გაიყოფინოთ

III pl. ----- ----- გაიყოფინონ ----- ----- გაიყოფინონ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) გამიყოფინებია – (it seems) I have made (him/her/it) divide it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გამიყოფინებიხარ გამიყოფინებია ----- გამიყოფინებიხართ გამიყოფინებია

II s. გაგიყოფინებივარ ----- გაგიყოფინებია გაგიყოფინებივართ ----- გაგიყოფინებია

III s. გავუყოფინებივარ გაუყოფინებიხარ გაუყოფინებია გავუყოფინებივართ გაუყოფინებიხართ გაუყოფინებია

I pl. ----- გაგვიყოფინებიხარ გაგვიყოფინებია ----- გაგვიყოფინებიხართ გაგვიყოფინებია

II pl. გაგიყოფინებივართ ----- გაგიყოფინებიათ გაგიყოფინებივართ ----- გაგიყოფინებიათ

III pl. გავუყოფინებივარ გაუყოფინებიხარ გაუყოფინებიათ გავუყოფინებივართ გაუყოფინებიხართ გაუყოფინებიათ
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II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) გამეყოფინებინა – (if) I had made (him/her/it) divide it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გამეყოფინებინე გამეყოფინებინა ----- გამეყოფინებინეთ გამეყოფინებინა

II s. გაგეყოფინებინე ----- გაგეყოფინებინა გაგეყოფინებინეთ ----- გაგეყოფინებინა

III s. გავეყოფინებინე გაეყოფინებინე გაეყოფინებინა გავეყოფინებინეთ გაეყოფინებინეთ გაეყოფინებინა

I pl. ----- გაგვეყოფინებინე გაგვეყოფინებინა ----- გაგვეყოფინებინეთ გაგვეყოფინებინა

II pl. გაგეყოფინებინეთ ----- გაგეყოფინებინათ გაგეყოფინებინეთ ----- გაგეყოფინებინათ

III pl. გავეყოფინებინე გაეყოფინებინე გაეყოფინებინათ გავეყოფინებინეთ გაეყოფინებინეთ გაეყოფინებინათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) გამეყოფინებინოს – (I wish) I could make (him/her/it) divide it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გამეყოფინებინო გამეყოფინებინოს ----- გამეყოფინებინოთ გამეყოფინებინოს

II s. გაგეყოფინებინო ----- გაგეყოფინებინოს გაგეყოფინებინოთ ----- გაგეყოფინებინოს

III s. გავეყოფინებინო გაეყოფინებინო გაეყოფინებინოს გავეყოფინებინოთ გაეყოფინებინოთ გაეყოფინებინოს

I pl. ----- გაგვეყოფინებინო გაგვეყოფინებინოს ----- გაგვეყოფინებინოთ გაგვეყოფინებინოს

II pl. გაგეყოფინებინოთ ----- გაგეყოფინებინოთ გაგეყოფინებინოთ ----- გაგეყოფინებინოთ

III pl. გავეყოფინებინო გაეყოფინებინო გაეყოფინებინოთ გავეყოფინებინოთ გაეყოფინებინოთ გაეყოფინებინოთ
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10.1.12. სცემს – he/she beats/hits (him/her/it)

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d.) ვცემ – I am beating/hitting him/her/it / I beat/hit him/her/it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გცემ ვცემ ----- გცემთ ვცემ

II s. მცემ ----- ცემ გვცემ ----- ცემ

III s. მცემს გცემს ცემს გვცემს გცემთ ცემს

I pl. ----- გცემთ ვცემთ ----- გცემთ ვცემთ

II pl. მცემთ ----- ცემთ გვცემთ ----- ცემთ

III pl. მცემენ გცემენ ცემენ გვცემენ გცემენ ცემენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუცემ – I am beating/hitting him/her/it for him/her / I beat/hit him/her/it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიცემ ვუცემ ----- გიცემთ ვუცემ

II s. მიცემ ----- უცემ გვიცემ ----- უცემ

III s. მიცემს გიცემს უცემს გვიცემს გიცემთ უცემს

I pl. ----- გიცემთ ვუცემთ ----- გიცემთ ვუცემთ

II pl. მიცემთ ----- უცემთ გვიცემთ ----- უცემთ

III pl. მიცემენ გიცემენ უცემენ გვიცემენ გიცემენ უცემენ
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C. (S., O.d.) ვიცემ – I am beating/hitting him/her/it for myself / I beat/hit him/her/it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიცემ ----- ----- ვიცემ

II s. ----- ----- იცემ ----- ----- იცემ

III s. ----- ----- იცემს ----- ----- იცემს

I pl. ----- ----- ვიცემთ ----- ----- ვიცემთ

II pl. ----- ----- იცემთ ----- ----- იცემთ

III pl. ----- ----- იცემენ ----- ----- იცემენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d.) ვცემდი – I was beating/hitting him/her/it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გცემდი ვცემდი ----- გცემდით ვცემდი

II s. მცემდი ----- ცემდი გვცემდი ----- ცემდი

III s. მცემდა გცემდა ცემდა გვცემდა გცემდათ ცემდა

I pl. ----- გცემდით ვცემდით ----- გცემდით ვცემდით

II pl. მცემდით ----- ცემდით გვცემდით ----- ცემდით

III pl. მცემდნენ გცემდნენ ცემდნენ გვცემდნენ გცემდნენ ცემდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუცემდი – I was beating/hitting him/her/it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიცემდი ვუცემდი ----- გიცემდით ვუცემდი

II s. მიცემდი ----- უცემდი გვიცემდი ----- უცემდი

III s. მიცემდა გიცემდა უცემდა გვიცემდა გიცემდათ უცემდა

I pl. ----- გიცემდით ვუცემდით ----- გიცემდით ვუცემდით

II pl. მიცემდით ----- უცემდით გვიცემდით ----- უცემდით

III pl. მიცემდნენ გიცემდნენ უცემდნენ გვიცემდნენ გიცემდნენ უცემდნენ
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C. (S., O.d.) ვიცემდი – I was beating/hitting him/her/it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიცემდი ----- ----- ვიცემდი

II s. ----- ----- იცემდი ----- ----- იცემდი

III s. ----- ----- იცემდა ----- ----- იცემდა

I pl. ----- ----- ვიცემდით ----- ----- ვიცემდით

II pl. ----- ----- იცემდით ----- ----- იცემდით

III pl. ----- ----- იცემდნენ ----- ----- იცემდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d.) ვცემდე – (if) I were beating/hitting him/her/it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გცემდე ვცემდე ----- გცემდეთ ვცემდე

II s. მცემდე ----- ცემდე გვცემდე ----- ცემდე

III s. მცემდეს გცემდეს ცემდეს გვცემდეს გცემდეთ ცემდეს

I pl. ----- გცემდეთ ვცემდეთ ----- გცემდეთ ვცემდეთ

II pl. მცემდეთ ----- ცემდეთ გვცემდეთ ----- ცემდეთ

III pl. მცემდნენ გცემდნენ ცემდნენ გვცემდნენ გცემდნენ ცემდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუცემდე – (if) I were beating/hitting him/her/it for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიცემდე ვუცემდე ----- გიცემდეთ ვუცემდე

II s. მიცემდე ----- უცემდე გვიცემდე ----- უცემდე

III s. მიცემდეს გიცემდეს უცემდეს გვიცემდეს გიცემდეთ უცემდეს

I pl. ----- გიცემდეთ ვუცემდეთ ----- გიცემდეთ ვუცემდეთ

II pl. მიცემდეთ ----- უცემდეთ გვიცემდეთ ----- უცემდეთ

III pl. მიცემდნენ გიცემდნენ უცემდნენ გვიცემდნენ გიცემდნენ უცემდნენ
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C. (S., O.d.) ვიცემდე – (if) I were beating/hitting him/her/it for myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიცემდე ----- ----- ვიცემდე

II s. ----- ----- იცემდე ----- ----- იცემდე

III s. ----- ----- იცემდეს ----- ----- იცემდეს

I pl. ----- ----- ვიცემდეთ ----- ----- ვიცემდეთ

II pl. ----- ----- იცემდეთ ----- ----- იცემდეთ

III pl. ----- ----- იცემდნენ ----- ----- იცემდნენ

The rows of mq’opadi (Future), kholmeobiti (Conditional) and mq’opadis k’avshirebiti (Future Subjunctive) repeat the same forms of 

ats’mq’o (Present), uts’q’vet’eli (Imperfect) and ats’mq’os k’avshirebiti (Present Subjunctive).

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d.) ვცემე – I beat/hit him/her/it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გცემე ვცემე ----- გცემეთ ვცემე

II s. მცემე ----- ცემე გვცემე ----- ცემე

III s. მცემა გცემა ცემა გვცემა გცემათ ცემა

I pl. ----- გცემეთ ვცემეთ ----- გცემეთ ვცემეთ

II pl. მცემეთ ----- ცემეთ გვცემეთ ----- ცემეთ

III pl. მცემეს გცემეს ცემეს გვცემეს გცემეს ცემეს
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუცემე – I beat/hit him/her/it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიცემე ვუცემე ----- გიცემეთ ვუცემე

II s. მიცემე ----- უცემე გვიცემე ----- უცემე

III s. მიცემა გიცემა უცემა გვიცემა გიცემათ უცემა

I pl. ----- გიცემეთ ვუცემეთ ----- გიცემეთ ვუცემეთ

II pl. მიცემეთ ----- უცემეთ გვიცემეთ ----- უცემეთ

III pl. მიცემეს გიცემეს უცემეს გვიცემეს გიცემეს უცემეს

C. (S., O.d.) ვიცემე – I beat/hit him/her/it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიცემე ----- ----- ვიცემე

II s. ----- ----- იცემე ----- ----- იცემე

III s. ----- ----- იცემა ----- ----- იცემა

I pl. ----- ----- ვიცემეთ ----- ----- ვიცემეთ

II pl. ----- ----- იცემეთ ----- ----- იცემეთ

III pl. ----- ----- იცემეს ----- ----- იცემეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d.) ვცემო – I (should) beat/hit him/her/it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გცემო ვცემო ----- გცემოთ ვცემო

II s. მცემო ----- ცემო გვცემო ----- ცემო

III s. მცემოს გცემოს ცემოს გვცემო გცემოთ ცემოს

I pl. ----- გცემოთ ვცემოთ ----- გცემოთ ვცემოთ

II pl. მცემოთ ----- ცემოთ გვცემოთ ----- ცემოთ

III pl. მცემონ გცემონ ცემონ გვცემონ გცემონ ცემონ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუცემო – I (should) beat/hit him/her/it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიცემო ვუცემო ----- გიცემოთ ვუცემო

II s. მიცემო ----- უცემო გვიცემო ----- უცემო

III s. მიცემოს გიცემოს უცემოს გვიცემო გიცემოთ უცემოს

I pl. ----- გიცემოთ ვუცემოთ ----- გიცემოთ ვუცემოთ

II pl. მიცემოთ ----- უცემოთ გვიცემოთ ----- უცემოთ

III pl. მიცემონ გიცემონ უცემონ გვიცემონ გიცემონ უცემონ

C. (S., O.d.) ვიცემო – I (should) beat/hit him/her/it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიცემო ----- ----- ვიცემო

II s. ----- ----- იცემო ----- ----- იცემო

III s. ----- ----- იცემოს ----- ----- იცემოს

I pl. ----- ----- ვიცემოთ ----- ----- ვიცემოთ

II pl. ----- ----- იცემოთ ----- ----- იცემოთ

III pl. ----- ----- იცემონ ----- ----- იცემონ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) მიცემია – (it seems) I have beaten/hit him/her/it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მიცემიხარ მიცემია ----- მიცემიხართ მიცემია

II s. გიცემივარ ----- გიცემია გიცემივართ ----- გიცემია

III s. ვუცემივარ უცემიხარ უცემია ვუცემივართ უცემიხართ უცემია

I pl. ----- გვიცემიხარ გვიცემია ----- გვიცემიხართ გვიცემია

II pl. გიცემივართ ----- გიცემიათ გიცემივართ ----- გიცემიათ

III pl. ვუცემივარ უცემიხარ უცემიათ ვუცემივართ უცემიხართ უცემიათ
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II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) მეცემა – (if) I had beaten/hit him/her/it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მეცემე მეცემა ----- მეცემეთ მეცემა

II s. გეცემე ----- გეცემა გეცემეთ ----- გეცემა

III s. ვეცემე ეცემე ეცემა ვეცემეთ ეცემეთ ეცემა

I pl. ----- გვეცემე გვეცემა ----- გვეცემეთ გვეცემა

II pl. გეცემეთ ----- გეცემათ გეცემეთ ----- გეცემათ

III pl. ვეცემე ეცემე ეცემათ ვეცემეთ ეცემეთ ეცემათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) მეცემოს – (I wish) I could beat/hit him/her/it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მეცემო მეცემოს ----- მეცემოთ მეცემოს

II s. გეცემო ----- გეცემოს გეცემოთ ----- გეცემოს

III s. ვეცემო ეცემო ეცემოს ვეცემოთ ეცემოთ ეცემოს

I pl. ----- გვეცემო გვეცემოს ----- გვეცემოთ გვეცემოს

II pl. გეცემოთ ----- გეცემოთ გეცემოთ ----- გეცემოთ

III pl. ვეცემო ეცემო ეცემოთ ვეცემოთ ეცემოთ ეცემოთ
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Causative Conjugation

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაცემინებ – I am making him/her/it beat/hit him/her/it / I make him/her/it beat/hit him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაცემინებ ვაცემინებ ----- გაცემინებთ ვაცემინებ

II s. მაცემინებ ----- აცემინებ გვაცემინებ ----- აცემინებ

III s. მაცემინებს გაცემინებს აცემინებს გვაცემინებს გაცემინებთ აცემინებს

I pl. ----- გაცემინებთ ვაცემინებთ ----- გაცემინებთ ვაცემინებთ

II pl. მაცემინებთ ----- აცემინებთ გვაცემინებთ ----- აცემინებთ

III pl. მაცემინებენ გაცემინებენ აცემინებენ გვაცემინებენ გაცემინებენ აცემინებენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუცემინებ – I am making him/her/it beat/hit him/her/it (for him/her/it) / I make him/her/it beat/hit him/her/it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიცემინებ ვუცემინებ ----- გიცემინებთ ვუცემინებ

II s. მიცემინებ ----- უცემინებ გვიცემინებ ----- უცემინებ

III s. მიცემინებს გიცემინებს უცემინებს გვიცემინებს გიცემინებთ უცემინებს

I pl. ----- გიცემინებთ ვუცემინებთ ----- გიცემინებთ ვუცემინებთ

II pl. მიცემინებთ ----- უცემინებთ გვიცემინებთ ----- უცემინებთ

III pl. მიცემინებენ გიცემინებენ უცემინებენ გვიცემინებენ გიცემინებენ უცემინებენ
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C. (S., O.d.) ვიცემინებ – I am making (him/her/it) beat/hit him/her/it for me / I make (him/her/it) beat/hit him/her/it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიცემინებ ----- ----- ვიცემინებ

II s. ----- ----- იცემინებ ----- ----- იცემინებ

III s. ----- ----- იცემინებს ----- ----- იცემინებს

I pl. ----- ----- ვიცემინებთ ----- ----- ვიცემინებთ

II pl. ----- ----- იცემინებთ ----- ----- იცემინებთ

III pl. ----- ----- იცემინებენ ----- ----- იცემინებენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაცემინებდი – I was making him/her/it beat/hit him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაცემინებდი ვაცემინებდი ----- გაცემინებდით ვაცემინებდი

II s. მაცემინებდი ----- აცემინებდი გვაცემინებდი ----- აცემინებდი

III s. მაცემინებდა გაცემინებდა აცემინებდა გვაცემინებდა გაცემინებდათ აცემინებდა

I pl. ----- გაცემინებდით ვაცემინებდით ----- გაცემინებდით ვაცემინებდით

II pl. მაცემინებდით ----- აცემინებდით გვაცემინებდით ----- აცემინებდით

III pl. მაცემინებდნენ გაცემინებდნენ აცემინებდნენ გვაცემინებდნენ გაცემინებდნენ აცემინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუცემინებდი – I was making him/her/it beat/hit him/her/it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიცემინებდი ვუცემინებდი ----- გიცემინებდით ვუცემინებდი

II s. მიცემინებდი ----- უცემინებდი გვიცემინებდი ----- უცემინებდი

III s. მიცემინებდა გიცემინებდა უცემინებდა გვიცემინებდა გიცემინებდათ უცემინებდა

I pl. ----- გიცემინებდით ვუცემინებდით ----- გიცემინებდით ვუცემინებდით

II pl. მიცემინებდით ----- უცემინებდით გვიცემინებდით ----- უცემინებდით

III pl. მიცემინებდნენ გიცემინებდნენ უცემინებდნენ გვიცემინებდნენ გიცემინებდნენ უცემინებდნენ
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C. (S., O.d.) ვიცემინებდი – I was making (him/her/it) beat/hit him/her/it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიცემინებდი ----- ----- ვიცემინებდი

II s. ----- ----- იცემინებდი ----- ----- იცემინებდი

III s. ----- ----- იცემინებდა ----- ----- იცემინებდა

I pl. ----- ----- ვიცემინებდით ----- ----- ვიცემინებდით

II pl. ----- ----- იცემინებდით ----- ----- იცემინებდით

III pl. ----- ----- იცემინებდნენ ----- ----- იცემინებდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაცემინებდე – (if) I were making him/her/it beat/hit him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაცემინებდე ვაცემინებდე ----- გაცემინებდეთ ვაცემინებდე

II s. მაცემინებდე ----- აცემინებდე გვაცემინებდე ----- აცემინებდე

III s. მაცემინებდეს გაცემინებდეს აცემინებდეს გვაცემინებდეს გაცემინებდეთ აცემინებდეს

I pl. ----- გაცემინებდეთ ვაცემინებდეთ ----- გაცემინებდეთ ვაცემინებდეთ

II pl. მაცემინებდეთ ----- აცემინებდეთ გვაცემინებდეთ ----- აცემინებდეთ

III pl. მაცემინებდნენ გაცემინებდნენ აცემინებდნენ გვაცემინებდნენ გაცემინებდნენ აცემინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუცემინებდე – (if) I were making him/her/it beat/hit him/her/it (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიცემინებდე ვუცემინებდე ----- გიცემინებდეთ ვუცემინებდე

II s. მიცემინებდე ----- უცემინებდე გვიცემინებდე ----- უცემინებდე

III s. მიცემინებდეს გიცემინებდეს უცემინებდეს გვიცემინებდეს გიცემინებდეთ უცემინებდეს

I pl. ----- გიცემინებდეთ ვუცემინებდეთ ----- გიცემინებდეთ ვუცემინებდეთ

II pl. მიცემინებდეთ ----- უცემინებდეთ გვიცემინებდეთ ----- უცემინებდეთ

III pl. მიცემინებდნენ გიცემინებდნენ უცემინებდნენ გვიცემინებდნენ გიცემინებდნენ უცემინებდნენ
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C. (S., O.d.) ვიცემინებდე – (if) I were making (him/her/it) beat/hit him/her/it for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიცემინებდე ----- ----- ვიცემინებდე

II s. ----- ----- იცემინებდე ----- ----- იცემინებდე

III s. ----- ----- იცემინებდეს ----- ----- იცემინებდეს

I pl. ----- ----- ვიცემინებდეთ ----- ----- ვიცემინებდეთ

II pl. ----- ----- იცემინებდეთ ----- ----- იცემინებდეთ

III pl. ----- ----- იცემინებდნენ ----- ----- იცემინებდნენ

The rows of mq’opadi (Future), kholmeobiti (Conditional) and mq’opadis k’avshirebiti (Future Subjunctive) repeat the same forms of 

ats’mq’o (Present), uts’q’vet’eli (Imperfect) and ats’mq’os k’avshirebiti (Present Subjunctive).

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაცემინე – I made him/her/it beat/hit him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაცემინე ვაცემინე ----- გაცემინეთ ვაცემინე

II s. მაცემინე ----- აცემინე გვაცემინე ----- აცემინე

III s. მაცემინა გაცემინა აცემინა გვაცემინა გაცემინათ აცემინა

I pl. ----- გაცემინეთ ვაცემინეთ ----- გაცემინეთ ვაცემინეთ

II pl. მაცემინეთ ----- აცემინეთ გვაცემინეთ ----- აცემინეთ

III pl. მაცემინეს გაცემინეს აცემინეს გვაცემინეს გაცემინეს აცემინეს
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუცემინე – I made him/her/it beat/hit him/her/it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიცემინე ვუცემინე ----- გიცემინეთ ვუცემინე

II s. მიცემინე ----- უცემინე გვიცემინე ----- უცემინე

III s. მიცემინა გიცემინა უცემინა გვიცემინა გიცემინათ უცემინა

I pl. ----- გიცემინეთ ვუცემინეთ ----- გიცემინეთ ვუცემინეთ

II pl. მიცემინეთ ----- უცემინეთ გვიცემინეთ ----- უცემინეთ

III pl. მიცემინეს გიცემინეს უცემინეს გვიცემინეს გიცემინეს უცემინეს

C. (S., O.d.) ვიცემინე – I made (him/her/it) beat/hit him/her/it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიცემინე ----- ----- ვიცემინე

II s. ----- ----- იცემინე ----- ----- იცემინე

III s. ----- ----- იცემინა ----- ----- იცემინა

I pl. ----- ----- ვიცემინეთ ----- ----- ვიცემინეთ

II pl. ----- ----- იცემინეთ ----- ----- იცემინეთ

III pl. ----- ----- იცემინეს ----- ----- იცემინეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაცემინო – I (should) make him/her/it beat/hit him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაცემინო ვაცემინო ----- გაცემინოთ ვაცემინო

II s. მაცემინო ----- აცემინო გვაცემინო ----- აცემინო

III s. მაცემინოს გაცემინოს აცემინოს გვაცემინოს გაცემინოთ აცემინოს

I pl. ----- გაცემინოთ ვაცემინოთ ----- გაცემინოთ ვაცემინოთ

II pl. მაცემინოთ ----- აცემინოთ გვაცემინოთ ----- აცემინოთ

III pl. მაცემინონ გაცემინონ აცემინონ გვაცემინონ გაცემინონ აცემინონ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუცემინო – I (should) make him/her/it beat/hit him/her/it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიცემინო ვუცემინო ----- გიცემინოთ ვუცემინო

II s. მიცემინო ----- უცემინო გვიცემინო ----- უცემინო

III s. მიცემინოს გიცემინოს უცემინოს გვიცემინოს გიცემინოთ უცემინოს

I pl. ----- გიცემინოთ ვუცემინოთ ----- გიცემინოთ ვუცემინოთ

II pl. მიცემინოთ ----- უცემინოთ გვიცემინოთ ----- უცემინოთ

III pl. მიცემინონ გიცემინონ უცემინონ გვიცემინონ გიცემინონ უცემინონ

C. (S., O.d.) ვიცემინო – I (should) make (him/her/it) beat/hit him/her/it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიცემინო ----- ----- ვიცემინო

II s. ----- ----- იცემინო ----- ----- იცემინო

III s. ----- ----- იცემინოს ----- ----- იცემინოს

I pl. ----- ----- ვიცემინოთ ----- ----- ვიცემინოთ

II pl. ----- ----- იცემინოთ ----- ----- იცემინოთ

III pl. ----- ----- იცემინონ ----- ----- იცემინონ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) მიცემინებია – (it seems) I have made (him/her/it) beat/hit (him/het/it)
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მიცემინებიხარ მიცემინებია ----- მიცემინებიხართ მიცემინებია

II s. გიცემინებივარ ----- გიცემინებია გიცემინებივართ ----- გიცემინებია

III s. ვუცემინებივარ უცემინებიხარ უცემინებია ვუცემინებივართ უცემინებიხართ უცემინებია

I pl. ----- გვიცემინებიხარ გვიცემინებია ----- გვიცემინებიხართ გვიცემინებია

II pl. გიცემინებივართ ----- გიცემინებიათ გიცემინებივართ ----- გიცემინებიათ

III pl. ვუცემინებივარ უცემინებიხარ უცემინებიათ ვუცემინებივართ უცემინებიხართ უცემინებიათ
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II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) მეცემინებინა – (if) I had made (him/her/it) beat/hit (him/her/it)…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მეცემინებინე მეცემინებინა ----- მეცემინებინეთ მეცემინებინა

II s. გეცემინებინე ----- გეცემინებინა გეცემინებინეთ ----- გეცემინებინა

III s. ვეცემინებინე ეცემინებინე ეცემინებინა ვეცემინებინეთ ეცემინებინეთ ეცემინებინა

I pl. ----- გვეცემინებინე გვეცემინებინა ----- გვეცემინებინეთ გვეცემინებინა

II pl. გეცემინებინეთ ----- გეცემინებინათ გეცემინებინეთ ----- გეცემინებინათ

III pl. ვეცემინებინე ეცემინებინე ეცემინებინათ ვეცემინებინეთ ეცემინებინეთ ეცემინებინათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) მეცემინებინოს – (I wish) I could make (him/her/it) beat/it (him/her/it)
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მეცემინებინო მეცემინებინოს ----- მეცემინებინოთ მეცემინებინოს

II s. გეცემინებინო ----- გეცემინებინოს გეცემინებინოთ ----- გეცემინებინოს

III s. ვეცემინებინო ეცემინებინო ეცემინებინოს ვეცემინებინოთ ეცემინებინოთ ეცემინებინოს

I pl. ----- გვეცემინებინო გვეცემინებინოს ----- გვეცემინებინოთ გვეცემინებინოს

II pl. გეცემინებინოთ ----- გეცემინებინოთ გეცემინებინოთ ----- გეცემინებინოთ

III pl. ვეცემინებინო ეცემინებინო ეცემინებინოთ ვეცემინებინოთ ეცემინებინოთ ეცემინებინოთ
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10.1.13. იცის – he/she knows (it)

The verb “tsodna” (to know) is the only verb in Georgian which has the III person subject in ergative in the present tense: kalma 

itsis (the woman knows). All other transitive verbs have an ergative subject only in the past tense (aorist) – in the II series. The I 

and the II person pronouns never change their form no matter what case they are in. It is a two-personal transitive verb with a 

subject and a direct object. Also this verb like the others (mohq'avs  he/she brings him/her/it, – hq'avs  he/she has him/her/it, – akhsovs 

- he/she remembers him/her/it, unda - he/she wants him/her/it, surs  he/she wishes him/her/it) has the tendency to unify the forms–  

for  singular  and  plural  forms  of  the  direct  object,  whereas  old  Georgian  exposes  the  plurality  of  the  animate  direct  object: 

metsodinebodnen, mtsodnian, etc.

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d.) ვიცი – I know it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X ვიცი ----- X ვიცი

II s. X ----- იცი X ----- იცი

III s. X X იცის X X იცის

I pl. ----- X ვიცით ----- X ვიცით

II pl. X ----- იცით X ----- იცით

III pl. X X იციან X X იციან
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უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d.) ვიცოდი – I knew it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X ვიცოდი ----- X ვიცოდი

II s. X ----- იცოდი X ----- იცოდი

III s. X X იცოდა X X იცოდა

I pl. ----- X ვიცოდით ----- X ვიცოდით

II pl. X ----- იცოდით X ----- იცოდით

III pl. X X იცოდნენ X X იცოდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d.) ვიცოდე – (if) I were knowing of it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X ვიცოდე ----- X ვიცოდე

II s. X ----- იცოდე X ----- იცოდე

III s. X X იცოდეს X X იცოდეს

I pl. ----- X ვიცოდეთ ----- X ვიცოდეთ

II pl. X ----- იცოდეთ X ----- იცოდეთ

III pl. X X იცოდნენ X X იცოდნენ
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მყოფადი (Future)

A. (S., O.d.) მეცოდინება – I will know it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მეცოდინები მეცოდინება ----- მეცოდინებით მეცოდინება

II s. გეცოდინები ----- გეცოდინება გეცოდინებით ----- გეცოდინება

III s. ვეცოდინები ეცოდინები ეცოდინება ვეცოდინებით ეცოდინებით ეცოდინება

I pl. ----- გვეცოდინები გვეცოდინება ----- გვეცოდინებით გვეცოდინება

II pl. გეცოდინებით ----- გეცოდინებათ გეცოდინებით ----- გეცოდინებათ

III pl. ვეცოდინები ეცოდინები ეცოდინებათ ვეცოდინებით ეცოდინებით ეცოდინებათ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d.) მეცოდინებოდა – I would know it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მეცოდინებოდი მეცოდინებოდა ----- მეცოდინებოდით მეცოდინებოდა

II s. გეცოდინებოდი ----- გეცოდინებოდა გეცოდინებოდით ----- გეცოდინებოდა

III s. ვეცოდინებოდი ეცოდინებოდი ეცოდინებოდა ვეცოდინებოდით ეცოდინებოდით ეცოდინებოდა

I pl. ----- გვეცოდინებოდი გვეცოდინებოდა ----- გვეცოდინებოდით გვეცოდინებოდა

II pl. გეცოდინებოდით ----- გეცოდინებოდათ გეცოდინებოდით ----- გეცოდინებოდათ

III pl. ვეცოდინებოდი ეცოდინებოდი ეცოდინებოდათ ვეცოდინებოდით ეცოდინებოდით ეცოდინებოდათ

369



მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d.) მეცოდინებოდეს – (if) I were to know it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მეცოდინებოდე მეცოდინებოდეს ----- მეცოდინებოდეთ მეცოდინებოდეს

II s. გეცოდინებოდე ----- გეცოდინებოდეს გეცოდინებოდეთ ----- გეცოდინებოდეს

III s. ვეცოდინებოდე ეცოდინებოდე ეცოდინებოდეს ვეცოდინებოდეთ ეცოდინებოდეთ ეცოდინებოდეს

I pl. ----- გვეცოდინებოდე გვეცოდინებოდეს ----- გვეცოდინებოდეთ გვეცოდინებოდეს

II pl. გეცოდინებოდეთ ----- გეცოდინებოდეთ გეცოდინებოდეთ ----- გეცოდინებოდეთ

III pl. ვეცოდინებოდეთ ეცოდინებოდე ეცოდინებოდეთ ვეცოდინებოდეთ ეცოდინებოდეთ ეცოდინებოდეთ

II სერია (II Series)

The second series doesn’t exist for this verb.

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) მცოდნია – (it seems) I have known it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მცოდნიხარ მცოდნია ----- მცოდნიხართ მცოდნია

II s. გცოდნივარ ----- გცოდნია გცოდნივართ ----- გცოდნია

III s. ვცოდნივარ (ს)ცოდნიხარ (ს)ცოდნია ვცოდნივართ (ს)ცოდნიხართ (ს)ცოდნია

I pl. ----- გვცოდნიხარ გვცოდნია ----- გვცოდნიხართ გვცოდნია

II pl. გცოდნივართ ----- გცოდნიათ გცოდნივართ ----- გცოდნიათ

III pl. ვცოდნივარ (ს)ცოდნიხარ (ს)ცოდნიათ ვცოდნივართ (ს)ცოდნიხართ (ს)ცოდნიათ
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II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) მცოდნოდა – (if) I had known it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მცოდნოდი მცოდნოდა ----- მცოდნოდით მცოდნოდა

II s. გცოდნოდი ----- გცოდნოდა გცოდნოდით ----- გცოდნოდა

III s. ვცოდნოდი (ს)ცოდნოდი (ს)ცოდნოდა ვცოდნოდით (ს)ცოდნოდით (ს)ცოდნოდა

I pl. ----- გვცოდნოდი გვცოდნოდა ----- გვცოდნოდით გვცოდნოდა

II pl. გცოდნოდით ----- გცოდნოდათ გცოდნოდით ----- გცოდნოდათ

III pl. ვცოდნოდი (ს)ცოდნოდი (ს)ცოდნოდათ ვცოდნოდით (ს)ცოდნოდით (ს)ცოდნოდათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) მცოდნოდეს – (I wish) I could know it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მცოდნოდე მცოდნოდეს ----- მცოდნოდეთ მცოდნოდეს

II s. გცოდნოდე ----- გცოდნოდეს გცოდნოდეთ ----- გცოდნოდეს

III s. ვცოდნოდე (ს)ცოდნოდე (ს)ცოდნოდეს ვცოდნოდეთ (ს)ცოდნოდეთ (ს)ცოდნოდეს

I pl. ----- გვცოდნოდე გვცოდნოდეს ----- გვცოდნოდეთ გვცოდნოდეს

II pl. გცოდნოდეთ ----- გცოდნოდეთ გცოდნოდეთ ----- გცოდნოდეთ

III pl. ვცოდნოდე (ს)ცოდნოდე (ს)ცოდნოდეთ ვცოდნოდეთ (ს)ცოდნოდეთ (ს)ცოდნოდეთ
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Causative Conjugation

I სერია (I Series)

აწმყო (Present) – მყოფადი (Future)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაცოდნებინებ – I am making him/her/it know it / I make him/her/it know it / I will make him/her/it know it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X ვაცოდნებინებ ----- X ვაცოდნებინებ

II s. X ----- გაცოდნებინებ X ----- გაცოდნებინებ

III s. X X აცოდნებინებს X X აცოდნებინებს

I pl. ----- X ვაცოდნებინებთ ----- X ვაცოდნებინებთ

II pl. X ----- გაცოდნებინებთ X ----- გაცოდნებინებთ

III pl. X X აცოდნებინებენ X X აცოდნებინებენ

უწყვეტელი (Imperfect) – ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაცოდნებინებდი – I was making him/her/it know it / I would make him/her/it know it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X ვაცოდნებინებდი ----- X ვაცოდნებინებდი

II s. X ----- გაცოდნებინებდი X ----- გაცოდნებინებდი

III s. X X აცოდნებინებდა X X აცოდნებინებდა

I pl. ----- X ვაცოდნებინებდით ----- X ვაცოდნებინებდით

II pl. X ----- გაცოდნებინებდით X ----- გაცოდნებინებდით

III pl. X X აცოდნებინებდნენ X X აცოდნებინებდნენ
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აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive) – მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაცოდნებინებდე – (if) I were to making him/her/it know it… / (if) I were to make him/her/it know it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X ვაცოდნებინებდე ----- X ვაცოდნებინებდე

II s. X ----- გაცოდნებინებდე X ----- გაცოდნებინებდე

III s. X X აცოდნებინებდეს X X აცოდნებინებდეს

I pl. ----- X ვაცოდნებინებდეთ ----- X ვაცოდნებინებდეთ

II pl. X ----- გაცოდნებინებდეთ X ----- გაცოდნებინებდეთ

III pl. X X აცოდნებინებდნენ X X აცოდნებინებდნენ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) მცოდნებინებია – (it seems) I have made (him/her/it) know it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მცოდნებინებიხარ მცოდნებინებია ----- მცოდნებინებიხართ მცოდნებინებია

II s. გცოდნებინებივარ ----- გცოდნებინებია გცოდნებინებივართ ----- გცოდნებინებია

III s. ვცოდნებინებივარ ცოდნებინებიხარ ცოდნებინებია ვცოდნებინებივართ ცოდნებინებიხართ ცოდნებინებია

I pl. ----- გვცოდნებინებიხარ გვცოდნებინებია ----- გვცოდნებინებიხართ გვცოდნებინებია

II pl. გცოდნებინებივართ ----- გცოდნებინებიათ გცოდნებინებივართ ----- გცოდნებინებიათ

III pl. ვცოდნებინებივარ ცოდნებინებიხარ ცოდნებინებიათ ვცოდნებინებივართ ცოდნებინებიხართ ცოდნებინებიათ
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II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) მცოდნებინებოდა – (if) I had made (him/her/it) know it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მცოდნებინებოდი მცოდნებინებოდა ----- მცოდნებინებოდით მცოდნებინებოდა

II s. გცოდნებინებოდი ----- გცოდნებინებოდა გცოდნებინებოდით ----- გცოდნებინებოდა

III s. ვცოდნებინებოდი ცოდნებინებოდი ცოდნებინებოდა ვცოდნებინებოდით ცოდნებინებოდით ცოდნებინებოდა

I pl. ----- გვცოდნებინებოდი გვცოდნებინებოდა ----- გვცოდნებინებოდით გვცოდნებინებოდა

II pl. გცოდნებინებოდით ----- გცოდნებინებოდათ გცოდნებინებოდით ----- გცოდნებინებოდათ

III pl. ვცოდნებინებოდი ცოდნებინებოდი ცოდნებინებოდათ ვცოდნებინებოდით ცოდნებინებოდით ცოდნებინებოდათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) მცოდნებინებოდეს – (I wish) I could make (him/her/it) know it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მცოდნებინებოდე მცოდნებინებოდეს ----- მცოდნებინებოდეთ მცოდნებინებოდეს

II s. გცოდნებინებოდე ----- გცოდნებინებოდეს გცოდნებინებოდეთ ----- გცოდნებინებოდეს

III s. ვცოდნებინებოდე ცოდნებინებოდე ცოდნებინებოდეს ვცოდნებინებოდეთ ცოდნებინებოდეთ ცოდნებინებოდეს

I pl. ----- გვცოდნებინებოდე გვცოდნებინებოდეს ----- გვცოდნებინებოდეთ გვცოდნებინებოდეს

II pl. გცოდნებინებოდეთ ----- გცოდნებინებოდეთ გცოდნებინებოდეთ ----- გცოდნებინებოდეთ

III pl. ვცოდნებინებოდე ცოდნებინებოდე ცოდნებინებოდეთ ვცოდნებინებოდეთ ცოდნებინებოდეთ ცოდნებინებოდეთ
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10.1.14. ხედავს – he/she sees/looks at (it)

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d.) ვხედავ – I am seeing/looking at it / I see/look at it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გხედავ ვხედავ ----- გხედავთ ვხედავ

II s. მხედავ ----- ხედავ გვხედავ ----- ხედავ

III s. მხედავს გხედავს ხედავს გვხედავს გხედავთ ხედავს

I pl. ----- გხედავთ ვხედავთ ----- გხედავთ ვხედავთ

II pl. მხედავთ ----- ხედავთ გვხედავთ ----- ხედავთ

III pl. მხედავენ გხედავენ ხედავენ გვხედავენ გხედავენ ხედავენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d.) ვხედავდი – I was seeing/looking at it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გხედავდი ვხედავდი ----- გხედავდით ვხედავდი

II s. მხედავდი ----- ხედავდი გვხედავდი ----- ხედავდი

III s. მხედავდა გხედავდა ხედავდა გვხედავდა გხედავდათ ხედავდა

I pl. ----- გხედავდით ვხედავდით ----- გხედავდით ვხედავდით

II pl. მხედავდით ----- ხედავდით გვხედავდით ----- ხედავდით

III pl. მხედავდნენ გხედავდნენ ხედავდნენ გვხედავდნენ გხედავდნენ ხედავდნენ
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აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d.) ვხედავდე – (if) I were seeing/looking at it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გხედავდე ვხედავდე ----- გხედავდეთ ვხედავდე

II s. მხედავდე ----- ხედავდე გვხედავდე ----- ხედავდე

III s. მხედავდეს გხედავდეს ხედავდეს გვხედავდეს გხედავდეთ ხედავდეს

I pl. ----- გხედავდეთ ვხედავდეთ ----- გხედავდეთ ვხედავდეთ

II pl. მხედავდეთ ----- ხედავდეთ გვხედავდეთ ----- ხედავდეთ

III pl. მხედავდნენ გხედავდნენ ხედავდნენ გვხედავდნენ გხედავდნენ ხედავდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d.) შევხედავ – I will see/look at it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- შეგხედავ შევხედავ ----- შეგხედავთ შევხედავ

II s. შემხედავ ----- შეხედავ შეგვხედავ ----- შეხედავ

III s. შემხედავს შეგხედავს შეხედავს შეგვხედავს შეგხედავთ შეხედავს

I pl. ----- შეგხედავთ შევხედავთ ----- შეგხედავთ შევხედავთ

II pl. შემხედავთ ----- შეხედავთ შეგვხედავთ ----- შეხედავთ

III pl. შემხედავენ შეგხედავენ შეხედავენ შეგვხედავენ შეგხედავენ შეხედავენ
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ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d.) შევხედავდი – I would see/look at it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- შეგხედავდი შევხედავდი ----- შეგხედავდით შევხედავდი

II s. შემხედავდი ----- შეხედავდი შეგვხედავდი ----- შეხედავდი

III s. შემხედავდა შეგხედავდა შეხედავდა შეგვხედავდა შეგხედავდათ შეხედავდა

I pl. ----- შეგხედავდით შევხედავდით ----- შეგხედავდით შევხედავდით

II pl. შემხედავდით ----- შეხედავდით შეგვხედავდით ----- შეხედავდით

III pl. შემხედავდნენ შეგხედავდნენ შეხედავდნენ შეგვხედავდნენ შეგხედავდნენ შეხედავდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d.) შევხედავდე – (if) I were to see/look at it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- შეგხედავდე შევხედავდე ----- შეგხედავდეთ შევხედავდე

II s. შემხედავდე ----- შეხედავდე შეგვხედავდე ----- შეხედავდე

III s. შემხედავდეს შეგხედავდეს შეხედავდეს შეგვხედავდეს შეგხედავდეთ შეხედავდეს

I pl. ----- შეგხედავდეთ შევხედავდეთ ----- შეგხედავდეთ შევხედავდეთ

II pl. შემხედავდეთ ----- შეხედავდეთ შეგვხედავდეთ ----- შეხედავდეთ

III pl. შემხედავდნენ შეგხედავდნენ შეხედავდნენ შეგვხედავდნენ შეგხედავდნენ შეხედავდნენ
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II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d.) შევხედე – I saw/looked at it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- შეგხედე შევხედე ----- შეგხედეთ შევხედე

II s. შემხედე ----- შეხედე შეგვხედე ----- შეხედე

III s. შემხედა შეგხედა შეხედა შეგვხედა შეგხედათ შეხედა

I pl. ----- შეგხედეთ შევხედეთ ----- შეგხედეთ შევხედეთ

II pl. შემხედეთ ----- შეხედეთ შეგვხედეთ ----- შეხედეთ

III pl. შემხედეს შეგხედეს შეხედეს შეგვხედეს შეგხედეს შეხედეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d.) შევხედო – I (should) see/look at it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- შეგხედო შევხედო ----- შეგხედოთ შევხედო

II s. შემხედო ----- შეხედო შეგვხედო ----- შეხედო

III s. შემხედოს შეგხედოს შეხედოს შეგვხედოს შეგხედოთ შეხედოს

I pl. ----- შეგხედოთ შევხედოთ ----- შეგხედოთ შევხედოთ

II pl. შემხედოთ ----- შეხედოთ შეგვხედოთ ----- შეხედოთ

III pl. შემხედონ შეგხედონ შეხედონ შეგვხედონ შეგხედონ შეხედონ
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III სერია (III Series)

The forms in this series for this verb are only one-personal.

I თურმეობითი (Present Perfect) 

(S.) შემიხედავს – (it seems) I have been seeing/looking

შემიხედავს
შეგიხედავს
შეუხედავს
შეგვიხედავს
შეგიხედავთ
შეუხედავთ

II თურმეობითი (Pluperfect)

(S.) შემეხედა – (if) I had been seeing/looking…

შემეხედა
შეგეხედა
შეეხედა
შეგვეხედა
შეგეხედათ
შეეხედათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

(S.) შემეხედოს – (I wish) I could see/look

შემეხედოს
შეგეხედოს
შეეხედოს
შეგვეხედოს
შეგეხედოთ
შეეხედოთ
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10.1.15. აძლევს – he/she gives (it)

მიცემა – to give

აწმყო (Present)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაძლევ – I am giving it to him/her/it / I give it to him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაძლევ ვაძლევ ----- გაძლევთ ვაძლევ

II s. მაძლევ ----- აძლევ გვაძლევ ----- აძლევ

III s. მაძლევს გაძლევს აძლევს გვაძლევს გაძლევთ აძლევს

I pl. ----- გაძლევთ ვაძლევთ ----- გაძლევთ ვაძლევთ

II pl. მაძლევთ ----- აძლევთ გვაძლევთ ----- აძლევთ

III pl. მაძლევენ გაძლევენ აძლევენ გვაძლევენ გაძლევენ აძლევენ

C. (S., O.d.) ვიძლევი – I am giving it to myself / I give it to myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიძლევი ----- ----- ვიძლევი

II s. ----- ----- იძლევი ----- ----- იძლევი

III s. ----- ----- იძლევა ----- ----- იძლევა

I pl. ----- ----- ვიძლევით ----- ----- ვიძლევით

II pl. ----- ----- იძლევით ----- ----- იძლევით

III pl. ----- ----- იძლევიან ----- ----- იძლევიან
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უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაძლევდი – I was giving it to him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაძლევდი ვაძლევდი ----- გაძლევდით ვაძლევდი

II s. მაძლევდი ----- აძლევდი გვაძლევდი ----- აძლევდი

III s. მაძლევდა გაძლევდა აძლევდა გვაძლევდა გაძლევდათ აძლევდა

I pl. ----- გაძლევდით ვაძლევდით ----- გაძლევდით ვაძლევდით

II pl. მაძლევდით ----- აძლევდით გვაძლევდათ ----- აძლევდით

III pl. მაძლევდნენ გაძლევდნენ აძლევდნენ გვაძლევდნენ გაძლევდნენ აძლევდნენ

C. (S., O.d.) ვიძლეოდი – I was giving it to myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიძლეოდი ----- ----- ვიძლეოდი

II s. ----- ----- იძლეოდი ----- ----- იძლეოდი

III s. ----- ----- იძლეოდა ----- ----- იძლეოდა

I pl. ----- ----- ვიძლეოდით ----- ----- ვიძლეოდით

II pl. ----- ----- იძლეოდით ----- ----- იძლეოდით

III pl. ----- ----- იძლეოდნენ ----- ----- იძლეოდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაძლევდე – (if) I were giving it to him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაძლევდე ვაძლევდე ----- გაძლევდეთ ვაძლევდე

II s. მაძლევდე ----- აძლევდე გვაძლევდე ----- აძლევდე

III s. მაძლევდეს გაძლევდეს აძლევდეს გვაძლევდეს გაძლევდეთ აძლევდეს

I pl. ----- გაძლევდეთ ვაძლევდეთ ----- გაძლევდეთ ვაძლევდეთ

II pl. მაძლევდეთ ----- აძლევდეთ გვაძლევდეთ ----- აძლევდეთ

III pl. მაძლევდნენ გაძლევდნენ აძლევდნენ გვაძლევდნენ გაძლევდნენ აძლევდნენ
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C. (S., O.d.) ვიძლეოდე – (if) I were giving it to myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიძლეოდე ----- ----- ვიძლეოდე

II s. ----- ----- იძლეოდე ----- ----- იძლეოდე

III s. ----- ----- იძლეოდეს ----- ----- იძლეოდეს

I pl. ----- ----- ვიძლეოდეთ ----- ----- ვიძლეოდეთ

II pl. ----- ----- იძლეოდეთ ----- ----- იძლეოდეთ

III pl. ----- ----- იძლეოდნენ ----- ----- იძლეოდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d., O.ind.) მივცემ – I will give it to him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგცემ მივცემ ----- მოგცემთ მივცემ

II s. მომცემ ----- მისცემ მოგვცემ ----- მისცემ

III s. მომცემს მოგცემს მისცემს მოგვცემს მოგცემთ მისცემს

I pl. ----- მოგცემთ მივცემთ ----- მოგცემთ მივცემთ

II pl. მომცემთ ----- მისცემთ მოგვცემთ ----- მისცემთ

III pl. მომცემენ მოგცემენ მისცემენ მოგვცემენ მოგცემენ მისცემენ

B. (S., O.d., O.ind.) მივცემ – I will give it to him/her/it
S./O. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მიგცემ მივცემ ----- მიგცემთ მივცემ

II s. მიმცემ ----- მისცემ მიგვცემ ----- მისცემ

III s. მიმცემს მიგცემს მისცემს მიგვცემს მიგცემთ მისცემს

I pl. ----- მიგცემთ მივცემთ ----- მიგცემთ მივცემთ

II pl. მიმცემთ ----- მისცემთ მიგვცემთ ----- მისცემთ

III pl. მიმცემენ მიგცემენ მისცემენ მიგვცემენ მიგცემენ მისცემენ
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B-I. (S., O.d., O.ind.) მივუცემ – I will give it to him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მიგიცემ მივუცემ ----- მიგიცემთ მივუცემ

II s. მიმიცემ ----- მიუცემ მიგვიცემ ----- მიუცემ

III s. მიმიცემს მიგიცემს მიუცემს მიგვიცემს მიგიცემთ მიუცემს

I pl. ----- მიგიცემთ მივუცემთ ----- მიგიცემთ მივუცემთ

II pl. მიმიცემთ ----- მიუცემთ მიგვიცემთ ----- მიუცემთ

III pl. მიმიცემენ მიგიცემენ მიუცემენ მიგვიცემენ მიგიცემენ მიუცემენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d., O.ind.) მივცემდი – I would give it to him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგცემდი მივცემდი ----- მოგცემდით მივცემდი

II s. მომცემდი ----- მისცემდი მოგვცემდი ----- მისცემდი

III s. მომცემდა მოგცემდა მისცემდა მოგვცემდა მოგცემდით მისცემდა

I pl. ----- მოგცემდით მივცემდით ----- მოგცემდით მივცემდით

II pl. მომცემდით ----- მისცემდით მოგვცემდით ----- მისცემდით

III pl. მომცემდნენ მოგცემდნენ მისცემდნენ მოგვცემდნენ მოგცემდნენ მისცემდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) მივცემდი – I would give it to him/her/it
S./O. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მიგცემდი მივცემდი ----- მიგცემდით მივცემდი

II s. მიმცემდი ----- მისცემდი მიგვცემდი ----- მისცემდი

III s. მიმცემდა მიგცემდა მისცემდა მიგვცემდა მიგცემდით მისცემდა

I pl. ----- მიგცემდით მივცემდით ----- მიგცემდით მივცემდით

II pl. მიმცემდით ----- მისცემდით მიგვცემდით ----- მისცემდით

III pl. მიმცემდნენ მიგცემდნენ მისცემდნენ მიგვცემდნენ მიგცემდნენ მისცემდნენ
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B-I. (S., O.d., O.ind.) მივუცემდი – I would give it to him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მიგიცემდი მივუცემდი ----- მიგიცემდით მივუცემდი

II s. მიმიცემდი ----- მიუცემდი მიგვიცემდი ----- მიუცემდი

III s. მიმიცემდა მიგიცემდა მიუცემდა მიგვიცემდა მიგიცემდით მიუცემდა

I pl. ----- მიგიცემდით მივუცემდით ----- მიგიცემდით მივუცემდით

II pl. მიმიცემდით ----- მიუცემდით მიგვიცემდით ----- მიუცემდით

III pl. მიმიცემდნენ მიგიცემდნენ მიუცემდნენ მიგვიცემდნენ მიგიცემდნენ მიუცემდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) მივცემდე – (if) I were to give it to him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგცემდე მივცემდე ----- მოგცემდეთ მივცემდე

II s. მომცემდე ----- მისცემდე მოგვცემდე ----- მისცემდე

III s. მომცემდეს მოგცემდეს მისცემდეს მოგვცემდეს მოგცემდეთ მისცემდეს

I pl. ----- მოგცემდეთ მივცემდეთ ----- მოგცემდეთ მივცემდეთ

II pl. მომცემდეთ ----- მისცემდეთ მოგვცემდეთ ----- მისცემდეთ

III pl. მომცემდნენ მოგცემდნენ მისცემდნენ მოგვცემდნენ მოგცემდნენ მისცემდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) მივცემდე – (if) I were to give it to him/her/it…
S./O. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მიგცემდე მივცემდე ----- მიგცემდეთ მივცემდე

II s. მიმცემდე ----- მისცემდე მიგვცემდე ----- მისცემდე

III s. მიმცემდეს მიგცემდეს მისცემდეს მიგვცემდეს მიგცემდეთ მისცემდეს

I pl. ----- მიგცემდეთ მივცემდეთ ----- მიგცემდეთ მივცემდეთ

II pl. მიმცემდეთ ----- მისცემდეთ მიგვცემდეთ ----- მისცემდეთ

III pl. მიმცემდნენ მიგცემდნენ მისცემდნენ მიგვცემდნენ მიგცემდნენ მისცემდნენ
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B-I. (S., O.d., O.ind.) მივუცემდე – (if) I were to give it to him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მიგიცემდე მივუცემდე ----- მიგიცემდეთ მივუცემდე

II s. მიმიცემდე ----- მიუცემდე მიგვიცემდე ----- მიუცემდე

III s. მიმიცემდეს მიგიცემდეს მიუცემდეს მიგვიცემდეს მიგიცემდეთ მიუცემდეს

I pl. ----- მიგიცემდეთ მივუცემდეთ ----- მიგიცემდეთ მივუცემდეთ

II pl. მიმიცემდეთ ----- მიუცემდეთ მიგვიცემდეთ ----- მიუცემდეთ

III pl. მიმიცემდნენ მიგიცემდნენ მიუცემდნენ მიგვიცემდნენ მიგიცემდნენ მიუცემდნენ

II სერია (II Series) 

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d., O.ind.) მივეცი – I gave it to him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგეცი მივეცი ----- მოგეცით მივეცი

II s. მომეცი ----- მიეცი მოგვეცი ----- მიეცი

III s. მომცა მოგცა მისცა მოგვცა მოგცათ მისცა

I pl. ----- მოგეცით მივეცით ----- მოგეცით მივეცით

II pl. მომეცით ----- მიეცით მოგვეცით ----- მიეცით

III pl. მომცეს მოგცეს მისცეს მოგვცეს მოგცეს მისცეს

B. (S., O.d., O.ind.) მივეცი – I gave it to him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მიგეცი მივეცი ----- მიგეცით მივეცი

II s. მიმეცი ----- მიეცი მიგვეცი ----- მიეცი

III s. მიმცა მიგცა მისცა მიგვცა მიგცათ მისცა

I pl. ----- მიგეცით მივეცით ----- მიგეცით მივეცით

II pl. მიმეცით ----- მიეცით მიგვეცით ----- მიეცით

III pl. მიმცეს მიგცეს მისცეს მიგვცეს მიგცეს მისცეს
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II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d., O.ind.) მივცე – I (should) give it to him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგცე მივცე ----- მოგცეთ მივცე

II s. მომცე ----- მიცე მოგვცე ----- მიცე

III s. მომცეს მოგცეს მისცეს მოგცეს მოგცეთ მისცეს

I pl. ----- მოგცეთ მივცეთ ----- მოგცეთ მივცეთ

II pl. მომცეთ ----- მიცეთ მოგვცეთ ----- მიცეთ

III pl. მომცენ მოგცენ მისცენ მოგვცენ მოგცენ მისცენ

B. (S., O.d., O.ind.) მივცე – I (should) give it to him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მიგცე მივცე ----- მიგცეთ მივცე

II s. მიმცე ----- მიეცე მიგვცე ----- მიეცე

III s. მიმცეს მიგცეს მისცეს მიგვცეს მიგცეთ მისცეს

I pl. ----- მიგცეთ მივცეთ ----- მიგცეთ მივცეთ

II pl. მიმცეთ ----- მიცეთ მიგვცეთ ----- მიცეთ

III pl. მიმცენ მიგცენ მისცენ მიგვცენ მიგცენ მისცენ
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) მიმიცია – (it seems) I have given (it)
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მიმიციხარ მიმიცია ----- მიმიციხართ მიმიცია

II s. მიგიცივარ ----- მიგიცია მიგიცივართ ----- მიგიცია

III s. მიუცივარ მიუციხარ მიუცია მიუცივართ მიუციხართ მიუცია

I pl. ----- მიგვიციხარ მიგვიცია ----- მიგვიციხართ მიგვიცია

II pl. მიგიცივართ ----- მიგიციათ მიგიცივართ ----- მიგიციათ

III pl. მიუცივარ მიუციხარ მიუციათ მიუცივართ მიუციხართ მიუციათ

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) მიმეცა – (if) I had given it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მიმეცი მიმეცა ----- მიმეცით მიმეცა

II s. მიგეცი ----- მიგეცა მიგეცით ----- მიგეცა

III s. მიეცი მიეცი მიეცა მიეცით მიეცით მიეცა

I pl. ----- მიგვეცი მიგვეცა ----- მიგვეცით მიგვეცა

II pl. მიგეცით ----- მიგეცათ მიგეცით ----- მიგეცათ

III pl. მიეცი მიეცი მიეცათ მიეცით მიეცით მიეცათ
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III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) მიმეცე – (I wish) I could give it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მიმეცე მიმეცეს ----- მიმეცეთ მიმეცეს

II s. მიგეცე ----- მიგეცეს მიგეცეთ ----- მიგეცეს

III s. მიეცე მიეცეს მიეცეს მიეცეთ მიეცეთ მიეცეს

I pl. ----- მიგვეცე მიგვეცე ----- მიგვეცეთ მიგვეცე

II pl. მიგეცეთ ----- მიგეცეთ მიგეცეთ ----- მიგეცეთ

III pl. მიეცე მიეცე მიეცეთ მიეცეთ მიეცეთ მიეცეთ

Causative Conjugation 

The ats my o’ ’  (Present) rows of the causative conjugations of this verb have some poly-semantic convergences with the verb dzleva – 

to win/beat, but it s not difficult to distinguish these forms from each other within the context of a sentence.’

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაძლევინებ – I am making him/her/it give it (to him/her/it) / I make him/her/it give it (to him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაძლევინებ ვაძლევინებ ----- გაძლევინებთ ვაძლევინებ

II s. მაძლევინებ ----- აძლევინებ გვაძლევინებ ----- აძლევინებ

III s. მაძლევინებს გაძლევინებს აძლევინებს გვაძლევინებს გაძლევინებთ აძლევინებს

I pl. ----- გაძლევინებთ ვაძლევინებთ ----- გაძლევინებთ ვაძლევინებთ

II pl. მაძლევინებთ ----- აძლევინებთ გვაძლევინებთ ----- აძლევინებთ

III pl. მაძლევინებენ გაძლევინებენ აძლევინებენ გვაძლევინებენ გაძლევინებენ აძლევინებენ
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C. (S., O.d.) ვიძლევინები – I am making (him/her/it) give it to me / I make (him/her/it) give it to me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიძლევინები ----- ----- ვიძლევინები

II s. ----- ----- იძლევინები ----- ----- იძლევინები

III s. ----- ----- იძლევინება ----- ----- იძლევინება

I pl. ----- ----- ვიძლევინებით ----- ----- ვიძლევინებით

II pl. ----- ----- იძლევინებით ----- ----- იძლევინებით

III pl. ----- ----- იძლევინებია ----- ----- იძლევინებია

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაძლევინებდი – I was making him/her/it give it (to him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაძლევინებდი ვაძლევინებდი ----- გაძლევინებდით ვაძლევინებდი

II s. მაძლევინებდი ----- აძლევინებდი გვაძლევინებდი ----- აძლევინებდი

III s. მაძლევინებდა გაძლევინებდა აძლევინებდა გვაძლევინებდა გაძლევინებდათ აძლევინებდა

I pl. ----- გაძლევინებდით ვაძლევინებდით ----- გაძლევინებდით ვაძლევინებდით

II pl. მაძლევინებდით ----- აძლევინებდით გვაძლევინებდით ----- აძლევინებდით

III pl. მაძლევინებდნენ გაძლევინებდნენ აძლევინებდნენ გვაძლევინებდნენ გაძლევინებდნენ აძლევინებდნენ

C. (S., O.d.) ვიძლევინებდი – I was making (him/her/it) give it to me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიძლევინებდი ----- ----- ვიძლევინებდი

II s. ----- ----- იძლევინებდი ----- ----- იძლევინებდი

III s. ----- ----- იძლევინებდა ----- ----- იძლევინებდა

I pl. ----- ----- ვიძლევინებდით ----- ----- ვიძლევინებდით

II pl. ----- ----- იძლევინებდით ----- ----- იძლევინებდით

III pl. ----- ----- იძლევინებდნენ ----- ----- იძლევინებდნენ
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აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაძლევინებდე – (if) I were making him/her/it give it (to him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაძლევინებდე ვაძლევინებდე ----- გაძლევინებდეთ ვაძლევინებდე

II s. მაძლევინებდე ----- აძლევინებდე გვაძლევინებდე ----- აძლევინებდე

III s. მაძლევინებდეს გაძლევინებდეს აძლევინებდეს გვაძლევინებდეს გაძლევინებდეთ აძლევინებდეს

I pl. ----- გაძლევინებდეთ ვაძლევინებდეთ ----- გაძლევინებდეთ ვაძლევინებდეთ

II pl. მაძლევინებდეთ ----- აძლევინებდეთ გვაძლევინებდეთ ----- აძლევინებდეთ

III pl. მაძლევინებდნენ გაძლევინებდნენ აძლევინებდნენ გვაძლევინებდნენ გაძლევინებდნენ აძლევინებდნენ

C. (S., O.d.) ვიძლევინებდე – (if) I were making (him/her/it) give it to me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიძლევინებდე ----- ----- ვიძლევინებდე

II s. ----- ----- იძლევინებდე ----- ----- იძლევინებდე

III s. ----- ----- იძლევინებდეს ----- ----- იძლევინებდეს

I pl. ----- ----- ვიძლევინებდეთ ----- ----- ვიძლევინებდეთ

II pl. ----- ----- იძლევინებდეთ ----- ----- იძლევინებდეთ

III pl. ----- ----- იძლევინებდნენ ----- ----- იძლევინებდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d., O.ind.) მივაცემინებ – I will make him/her/it give it (to him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მიგაცემინებ მივაცემინებ ----- მიგაცემინებთ მივაცემინებ

II s. მიმაცემინებ ----- მიაცემინებ მიგვაცემინებ ----- მიაცემინებ

III s. მიმაცემინებს მიგაცემინებს მიაცემინებს მიგვაცემინებს მიგაცემინებთ მიაცემინებს

I pl. ----- მიგაცემინებთ მივაცემინებთ ----- მიგაცემინებთ მივაცემინებთ

II pl. მიმაცემინებთ ----- მიაცემინებთ მიგვაცემინებთ ----- მიაცემინებთ

III pl. მიმაცემინებენ მიგაცემინებენ მიაცემინებენ მიგვაცემინებენ მიგაცემინებენ მიაცემინებენ
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ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d., O.ind.) მივაცემინებდი – I would make him/her/it give it (to him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მიგაცემინებდი მივაცემინებდი ----- მიგაცემინებდით მივაცემინებდი

II s. მიმაცემინებდი ----- მიაცემინებდი მიგვაცემინებდი ----- მიაცემინებდი

III s. მიმაცემინებდა მიგაცემინებდა მიაცემინებდა მიგვაცემინებდა მიგაცემინებდათ მიაცემინებდა

I pl. ----- მიგაცემინებდით მივაცემინებდით ----- მიგაცემინებდით მივაცემინებდით

II pl. მიმაცემინებდით ----- მიაცემინებდით მიგვაცემინებდით ----- მიაცემინებდით

III pl. მიმაცემინებდნენ მიგაცემინებდნენ მიაცემინებდნენ მიგვაცემინებდნენ მიგაცემინებდნენ მიაცემინებდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) მივაცემინებდე – (if) I were to make him/her/it give it (to him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მიგაცემინებდე მივაცემინებდე ----- მიგაცემინებდეთ მივაცემინებდე

II s. მიმაცემინებდე ----- მიაცემინებდე მიგვაცემინებდე ----- მიაცემინებდე

III s. მიმაცემინებდეს მიგაცემინებდეს მიაცემინებდეს მიგვაცემინებდეს მიგაცემინებდეთ მიაცემინებდეს

I pl. ----- მიგაცემინებდეთ მივაცემინებდეთ ----- მიგაცემინებდეთ მივაცემინებდეთ

II pl. მიმაცემინებდეთ ----- მიაცემინებდეთ მიგვაცემინებდეთ ----- მიაცემინებდეთ

III pl. მიმაცემინებდნენ მიგაცემინებდნენ მიაცემინებდნენ მიგვაცემინებდნენ მიგაცემინებდნენ მიაცემინებდნენ
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II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d., O.ind.) მივაცემინე – I made him/her/it give it (to him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მიგაცემინე მივაცემინე ----- მიგაცემინეთ მივაცემინე

II s. მიმაცემინე ----- მიაცემინე მიგვაცემინე ----- მიაცემინე

III s. მიმაცემინა მიგაცემინა მიაცემინა მიგვაცემინა მიგაცემინეთ მიაცემინა

I pl. ----- მიგაცემინეთ მივაცემინეთ ----- მიგაცემინეთ მივაცემინეთ

II pl. მიმაცემინეთ ----- მიაცემინეთ მიგვაცემინეთ ----- მიაცემინეთ

III pl. მიმაცემინეს მიგაცემინეს მიაცემინეს მიგვაცემინეს მიგაცემინეს მიაცემინეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d., O.ind.) მივაცემინო – I (should) make him/her/it give it (to him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მიგაცემინო მივაცემინო ----- მიგაცემინოთ მივაცემინო

II s. მიმაცემინო ----- მიაცემინო მიგვაცემინო ----- მიაცემინო

III s. მიმაცემინოს მიგაცემინოს მიაცემინოს მიგვაცემინოს მიგაცემინოთ მიაცემინოს

I pl. ----- მიგაცემინოთ მივაცემინოთ ----- მიგაცემინოთ მივაცემინოთ

II pl. მიმაცემინოთ ----- მიაცემინოთ მიგვაცემინოთ ----- მიაცემინოთ

III pl. მიმაცემინონ მიგაცემინონ მიაცემინონ მიგვაცემინონ მიგაცემინონ მიაცემინონ
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect) 

A. (S., O.d.) მიმიცემინებია – (it seems) I have made (him/her/it) give it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მიმიცემინებიხარ მიმიცემინებია ----- მიმიცემინებიხართ მიმიცემინებია

II s. მიგიცემინებივარ ----- მიგიცემინებია მიგიცემინებივართ ----- მიგიცემინებია

III s. მივუცემინებივარ მიუცემინებიხარ მიუცემინებია მივუცემინებივართ მიუცემინებიხართ მიუცემინებია

I pl. ----- მიგვიცემინებიხარ მიგვიცემინებია ----- მიგვიცემინებიხართ მიგვიცემინებია

II pl. მიგიცემინებივართ ----- მიგიცემინებიათ მიგიცემინებივართ ----- მიგიცემინებიათ

III pl. მიუცემინებივარ მიუცემინებიხარ მიუცემინებიათ მიუცემინებივართ მიუცემინებიხართ მიუცემინებიათ

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) მიმეცემინებინა – (if) I had made (him/her/it) give it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მიმეცემინებინე მიმეცემინებინა ----- მიმეცემინებინეთ მიმეცემინებინა

II s. მიგეცემინებინე ----- მიგეცემინებინა მიგეცემინებინეთ ----- მიგეცემინებინა

III s. მივეცემინებინე მიეცემინებინე მიეცემინებინა მივეცემინებინეთ მიეცემინებინეთ მიეცემინებინა

I pl. ----- მიგვეცემინებინე მიგვეცემინებინა ----- მიგვეცემინებინეთ მიგვეცემინებინა

II pl. მიგეცემინებინეთ ----- მიგეცემინებინათ მიგეცემინებინეთ ----- მიგეცემინებინათ

III pl. მიეცემინებინე მიეცემინებინე მიეცემინებინათ მიეცემინებინეთ მიეცემინებინეთ მიეცემინებინათ
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III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) მიმეცემინებინოს – (I wish) I could make (him/her/it) give it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მიმეცემინებინო მიმეცემინებინოს ----- მიმეცემინებინოთ მიმეცემინებინოს

II s. მიგეცემინებინო ----- მიგეცემინებინოს მიგეცემინებინოთ ----- მიგეცემინებინოს

III s. მივეცემინებინო მიეცემინებინო მიეცემინებინოს მივეცემინებინოთ მიეცემინებინოთ მიეცემინებინოს

I pl. ----- მიგვეცემინებინო მიგვეცემინებინოს ----- მიგვეცემინებინოთ მიგვეცემინებინოს

II pl. მიგეცემინებინოთ ----- მიგეცემინებინოთ მიგეცემინებინოთ ----- მიგეცემინებინოთ

III pl. მიეცემინებინო მიეცემინებინო მიეცემინებინოთ მიეცემინებინოთ მიეცემინებინოთ მიეცემინებინოთ
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10.1.16. მოჰყავს – he/she brings (it – animate)

The modern Georgian language has a strong tendency to unify the singular and plural forms for the III person formal subject in this 

verb and others such as hq'avs  she/she has him/her/it (p. 491),  – akhsovs  he/she remembers (p. 509),  – unda  he/she wants–

(p. 528) and surs  he/she wishes (p. 555). Both forms can show plurality, compare:–

Singular Plural

მომყავს I am bringing / I bring him/her/it მომყავს / მომყვანან I am bringing / I bring them

მომყავდა I was bringing him/her/it მომყავდა / მომყავდნენ I was bringing them

მომყავდეს (if) I were bringing him/her/it… მომყავდეს / მომყავდნენ (if) I were bringing them…

The plural forms momq'vanan - I bring them (more than one person), momq'avdnen - I was bringing them / (if) I were bringing 

them…, etc. can only be used for animate arguments.

აწმყო (Present)

A. (S., O.d.) მომყავს – I am bringing him/her/it / I bring him/her/it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მომყავხარ მომყავს ----- მომყავხართ მომყავს

II s. მოგყავარ ----- მოგყავს მოგყავართ ----- მოგყავს

III s. მოვყავარ მოჰყავხარ მოჰყავს მოვყავართ მოჰყავხართ მოჰყავს

I pl. ----- მოგვყავხარ მოგვყავს ----- მოგვყავხართ მოგვყავს

II pl. მოგყავართ ----- მოგყავთ მოგყავართ ----- მოგყავთ

III pl. მოვყავართ მოჰყავხარ მოჰყავთ მოვყავართ მოჰყავხართ მოჰყავთ
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უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d.) მომყავდა – I was bringing him/her/it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მომყავდი მომყავდა ----- მომყავდით მომყავდა

II s. მოგყავდი ----- მოგყავდა მოგყავდით ----- მოგყავდა

III s. მოვყავდი მოჰყავდი მოჰყავდა მოვყავდით მოჰყავდით მოჰყავდა

I pl. ----- მოგვყავდი მოგვყავდა ----- მოგვყავდით მოგვყავდა

II pl. მოგყავდით ----- მოგყავდათ მოგყავდით ----- მოგყავდათ

III pl. მოვყავდით მოჰყავდი მოჰყავდათ მოვყავდით მოჰყავდით მოჰყავდათ

Present Subjunctive (აწმოს კავშირებითი)

A. (S., O.d.) მომყავდეს – (if) I were bringing him/her/it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მომყავდე მომყავდეს ----- მომყავდეთ მომყავდეს

II s. მოგყავდე ----- მოგყავდეს მოგყავდეთ ----- მოგყავდეს

III s. მოვყავდე მოჰყავდე მოჰყავდეს მოვყავდეთ მოჰყავდეთ მოჰყავდეს

I pl. ----- მოგვყავდე მოგვყავდეს ----- მოგვყავდეთ მოგვყავდეს

II pl. მოგყავდეთ ----- მოგყავდეთ მოგყავდეთ ----- მოგყავდეთ

III pl. მოვყავდე მოჰყავდე მოჰყავდეთ მოვყავდეთ მოჰყავდეთ მოჰყავდეთ
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მყოფადი (Future)

The forms in the mq’opadi (Future) rows are poly-semantic: momiq’van (S. -you, O.d. -me) and momiq’van (S. -you, O.ind. -me, O.d.

-him/her/it), mogiq’vandi (S. -I, O.d. -you) and mogiq’vandi (S. –I, O.ind. -you, O.d. -him/her/it), etc.

A. (S., O.d. / O.ind.) მოვუყვან – I will bring him/her/it / I will bring him/her/it for him/her/it
S./O. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგიყვან მოვუყვან ----- მოგიყვანთ მოვუყვან

II s. მომიყვან ----- მოუყვან მოგვიყვან ----- მოუყვან

III s. მომიყვანს მოგიყვანს მოუყვანს მოგვიყვანს მოგიყვანთ მოუყვანს

I pl. ----- მოგიყვანთ მოვუყვანთ ----- მოგიყვანთ მოვუყვანთ

II pl. მომიყვანთ ----- მოუყვანთ მოგვიყვანთ ----- მოუყვანთ

III pl. მომიყვანენ მოგიყვანენ მოუყვანენ მოგვიყვანენ მოგიყვანენ მოუყვანენ

C. (S., O.d.) მოვიყვან – I will bring him/her/it / I will bring him/her/it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- მოვიყვან ----- ----- მოვიყვან

II s. ----- ----- მოიყვან ----- ----- მოიყვან

III s. ----- ----- მოიყვანს ----- ----- მოიყვანს

I pl. ----- ----- მოვიყვანთ ----- ----- მოვიყვანთ

II pl. ----- ----- მოიყვანთ ----- ----- მოიყვანთ

III pl. ----- ----- მოიყვანენ ----- ----- მოიყვანენ
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ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d. / O.ind.) მოვუყვანდი – I would bring him/her/it / I would bring him/her/it for him/her/it
S./O. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგიყვანდი მოვუყვანდი ----- მოგიყვანდით მოვუყვანდი

II s. მომიყვანდი ----- მოუყვანდი მოგვიყვანდი ----- მოუყვანდი

III s. მომიყვანდა მოგიყვანდა მოუყვანდა მოგვიყვანდა მოგიყვანდათ მოუყვანდა

I pl. ----- მოგიყვანდით მოვუყვანდით ----- მოგიყვანდით მოვუყვანდით

II pl. მომიყვანდით ----- მოუყვანდით მოგვიყვანდით ----- მოუყვანდით

III pl. მომიყვანდნენ მოგიყვანდნენ მოუყვანდნენ მოგვიყვანდნენ მოგიყვანდნენ მოუყვანდნენ

C. (S., O.d.) მოვიყვანდი – I would bring him/her/it / I would bring him/her/it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- მოვიყვანდი ----- ----- მოვიყვანდი

II s. ----- ----- მოიყვანდი ----- ----- მოიყვანდი

III s. ----- ----- მოიყვანდა ----- ----- მოიყვანდა

I pl. ----- ----- მოვიყვანდით ----- ----- მოვიყვანდით

II pl. ----- ----- მოიყვანდით ----- ----- მოიყვანდით

III pl. ----- ----- მოიყვანდნენ ----- ----- მოიყვანდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d. / O.ind.) მოვუყვანდე – (if) I were to bring him/her/it… / (if) I were to bring him/her/it for him/her/it…
S./O. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგიყვანდე მოვუყვანდე ----- მოგიყვანდეთ მოვუყვანდე

II s. მომიყვანდე ----- მოუყვანდე მოგვიყვანდე ----- მოუყვანდე

III s. მომიყვანდეს მოგიყვანდეს მოუყვანდეს მოგვიყვანდეს მოგიყვანდეთ მოუყვანდეს

I pl. ----- მოგიყვანდეთ მოვუყვანდეთ ----- მოგიყვანდეთ მოვუყვანდეთ

II pl. მომიყვანდეთ ----- მოუყვანდეთ მოგვიყვანდეთ ----- მოუყვანდეთ

III pl. მომიყვანდნენ მოგიყვანდნენ მოუყვანდნენ მოგვიყვანდნენ მოგიყვანდნენ მოუყვანდნენ
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C. (S., O.d.) მოვიყვანდე – (if) I were to bring him/her/it… / (if) I were to bring him/her/it for myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- მოვიყვანდე ----- ----- მოვიყვანდე

II s. ----- ----- მოიყვანდე ----- ----- მოიყვანდე

III s. ----- ----- მოიყვანდეს ----- ----- მოიყვანდეს

I pl. ----- ----- მოვიყვანდეთ ----- ----- მოვიყვანდეთ

II pl. ----- ----- მოიყვანდეთ ----- ----- მოიყვანდეთ

III pl. ----- ----- მოიყვანდნენ ----- ----- მოიყვანდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d. / O.ind.) მოვუყვანე – I brought him/her/it / I brought him/her/it for him/her/it
S./O. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგიყვანე მოვუყვანე ----- მოგიყვანეთ მოვუყვანე

II s. მომიყვანე ----- მოუყვანე მოგვიყვანე ----- მოუყვანე

III s. მომიყვანა მოგიყვანა მოუყვანა მოგვიყვანა მოგიყვანეთ მოუყვანა

I pl. ----- მოგიყვანეთ მოვუყვანეთ ----- მოგიყვანეთ მოვუყვანეთ

II pl. მომიყვანეთ ----- მოუყვანეთ მოგვიყვანეთ ----- მოუყვანეთ

III pl. მომიყვანეს მოგიყვანეს მოუყვანეს მოგვიყვანეს მოგიყვანეს მოუყვანეს

C. (S., O.d.) მოვიყვანე – I brought him/her/it / I brought him/her/it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- მოვიყვანე ----- ----- მოვიყვანე

II s. ----- ----- მოიყვანე ----- ----- მოიყვანე

III s. ----- ----- მოიყვანა ----- ----- მოიყვანა

I pl. ----- ----- მოვიყვანეთ ----- ----- მოვიყვანეთ

II pl. ----- ----- მოიყვანეთ ----- ----- მოიყვანეთ

III pl. ----- ----- მოიყვანეს ----- ----- მოიყვანეს
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II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d. / O.ind.) მოვუყვანო – I (should) bring him/her/it / I (should) bring him/her/it for him/her/it
S./O. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგიყვანო მოვუყვანო ----- მოგიყვანოთ მოვუყვანო

II s. მომიყვანო ----- მოუყვანო მოგვიყვანო ----- მოუყვანო

III s. მომიყვანოს მოგიყვანოს მოუყვანოს მოგვიყვანოს მოგიყვანოთ მოუყვანოს

I pl. ----- მოგიყვანოთ მოვუყვანოთ ----- მოგიყვანოთ მოვუყვანოთ

II pl. მომიყვანოთ ----- მოუყვანოთ მოგვიყვანოთ ----- მოუყვანოთ

III pl. მომიყვანონ მოგიყვანონ მოუყვანონ მოგვიყვანონ მოგიყვანონ მოუყვანონ

C. (S., O.d.) მოვიყვანო – I (should) bring him/her/it / I (should) bring him/her/it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- მოვიყვანო ----- ----- მოვიყვანო

II s. ----- ----- მოიყვანო ----- ----- მოიყვანო

III s. ----- ----- მოიყვანოს ----- ----- მოიყვანოს

I pl. ----- ----- მოვიყვანოთ ----- ----- მოვიყვანოთ

II pl. ----- ----- მოიყვანოთ ----- ----- მოიყვანოთ

III pl. ----- ----- მოიყვანონ ----- ----- მოიყვანონ
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) მომიყვანია – (it seems) I have brought him/her/it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მომიყვანიხარ მომიყვანია ----- მომიყვანიხართ მომიყვანია

II s. მოგიყვანივარ ----- მოგიყვანია მოგიყვანივართ ----- მოგიყვანია

III s. მოვუყვანივარ მოუყვანიხარ მოუყვანია მოვუყვანივართ მოუყვანიხართ მოუყვანია

I pl. ----- მოგვიყვნიხარ მოგვიყვანია ----- მოგვიყვანიხართ მოგვიყვანია

II pl. მოგიყვანივართ ----- მოგიყვანიათ მოგიყვანივართ ----- მოგიყვანიათ

III pl. მოვუყვანივარ მოუყვანიხარ მოუყვანიათ მოვუყვანივართ მოუყვანიხართ მოუყვანიათ

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) მომეყვანა – (if) I had brought him/her/it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მომეყვანე მომეყვანა ----- მომეყვანეთ მომეყვანა

II s. მოგეყვანე ----- მოგეყვანა მოგეყვანეთ ----- მოგეყვანა

III s. მოვეყვანე მოეყვანე მოეყვანა მოვეყვანეთ მოეყვანეთ მოეყვანა

I pl. ----- მოგვეყვანე მოგვეყვანა ----- მოგვეყვანეთ მოგვეყვანა

II pl. მოგეყვანეთ ----- მოგეყვანათ მოგეყვანეთ ----- მოგეყვანათ

III pl. მოვეყვანე მოეყვანე მოეყვანათ მოვეყვანეთ მოეყვანეთ მოეყვანათ
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III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.)  მომეყვანოს – (I wish) I could bring him/her/it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მომეყვანო მომეყვანოს ----- მომეყვანოთ მომეყვანოს

II s. მოგეყვანო ----- მოგეყვანოს მოგეყვანოთ ----- მოგეყვანოს

III s. მოვეყვანო მოეყვანო მოეყვანოს მოვეყვანოთ მოეყვანოთ მოეყვანოს

I pl. ----- მოგვეყვანო მოგვეყვანოს ----- მოგვეყვანოთ მოგვეყვანოს

II pl. მოგეყვანოთ ----- მოგეყვანოთ მოგეყვანოთ ----- მოგეყვანოთ

III pl. მოვეყვანო მოეყვანო მოეყვანოთ მოვეყვანოთ მოეყვანოთ მოეყვანოთ

Causative Conjugation

The ats’mq’o (Present) rows do not exist for this verb for the causasative conjugations.

მყოფადი (Future)

A. (S., O.ind., O.d.) მოვუყვანინებ – I will make him/her/it bring him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგიყვანინებ მოვუყვანინებ ----- მოგიყვანინებთ მოვუყვანინებ

II s. მომიყვანინებ ----- მოუყვანინებ მოგვიყვანინებ ----- მოუყვანინებ

III s. მომიყვანინებს მოგიყვანინებს მოუყვანინებს მოგვიყვანინებს მოგიყვანინებთ მოუყვანინებს

I pl. ----- მოგიყვანინებთ მოვუყვანინებთ ----- მოგიყვანინებთ მოვუყვანინებთ

II pl. მომიყვანინებთ ----- მოუყვანინებთ მოგვიყვანინებთ ----- მოუყვანინებთ

III pl. მომიყვანინებენ მოგიყვანინებენ მოუყვანინებენ მოგვიყვანინებენ მოგიყვანინებენ მოუყვანინებენ
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C. (S., O.d.) მოვიყვანინებ – I will make (him/her/it) bring him/her/it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- მოვიყვანინებ ----- ----- მოვიყვანინებ

II s. ----- ----- მოიყვანინებ ----- ----- მოიყვანინებ

III s. ----- ----- მოიყვანინებს ----- ----- მოიყვანინებს

I pl. ----- ----- მოვიყვანინებთ ----- ----- მოვიყვანინებთ

II pl. ----- ----- მოიყვანინებთ ----- ----- მოიყვანინებთ

III pl. ----- ----- მოიყვანინებენ ----- ----- მოიყვანინებენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.ind., O.d.) მოვუყვანინებდი – I would make him/her/it bring him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგიყვანინებდი მოვუყვანინებდი ----- მოგიყვანინებდით მოვუყვანინებდი

II s. მომიყვანინებდი ----- მოუყვანინებდი მოგვიყვანინებდი ----- მოუყვანინებდი

III s. მომიყვანინებდა მოგიყვანინებდა მოუყვანინებდა მოგვიყვანინებდა მოგიყვანინებდით მოუყვანინებდა

I pl. ----- მოგიყვანინებდით მოვუყვანინებდით ----- მოგიყვანინებდით მოვუყვანინებდით

II pl. მომიყვანინებდით ----- მოუყვანინებდით მოგვიყვანინებდით ----- მოუყვანინებდით

III pl. მომიყვანინებდნენ მოგიყვანინებდნენ მოუყვანინებდნენ მოგვიყვანინებდნენ მოგიყვანინებდნენ მოუყვანინებდნენ

C. (S., O.d.) მოვიყვანინებდი – I would make (him/her/it) bring him/her/it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- მოვიყვანინებდი ----- ----- მოვიყვანინებდი

II s. ----- ----- მოიყვანინებდი ----- ----- მოიყვანინებდი

III s. ----- ----- მოიყვანინებდა ----- ----- მოიყვანინებდა

I pl. ----- ----- მოვიყვანინებდით ----- ----- მოვიყვანინებდით

II pl. ----- ----- მოიყვანინებდით ----- ----- მოიყვანინებდით

III pl. ----- ----- მოიყვანინებდნენ ----- ----- მოიყვანინებდნენ
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მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.ind., O.d.) მოვუყვანინებდე – (if) I were to make him/her/it bring him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგიყვანინებდე მოვუყვანინებდე ----- მოგიყვანინებდეთ მოვუყვანინებდე

II s. მომიყვანინებდე ----- მოუყვანინებდე მოგვიყვანინებდე ----- მოუყვანინებდე

III s. მომიყვანინებდეს მოგიყვანინებდეს მოუყვანინებდეს მოგვიყვანინებდეს მოგიყვანინებდეთ მოუყვანინებდეს

I pl. ----- მოგიყვანინებდეთ მოვუყვანინებდეთ ----- მოგიყვანინებდეთ მოვუყვანინებდეთ

II pl. მომიყვანინებდეთ ----- მოუყვანინებდეთ მოგვიყვანინებდეთ ----- მოუყვანინებდეთ

III pl. მომიყვანინებდნენ მოგიყვანინებდნენ მოუყვანინებდნენ მოგვიყვანინებდნენ მოგიყვანინებდნენ მოუყვანინებდნენ

C. (S., O.d.) მოვიყვანინებდე  (if) I were to make (him/her/it) bring him/her/it for me– …

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- მოვიყვანინებდე ----- ----- მოვიყვანინებდე

II s. ----- ----- მოიყვანინებდე ----- ----- მოიყვანინებდე

III s. ----- ----- მოიყვანინებდეს ----- ----- მოიყვანინებდეს

I pl. ----- ----- მოვიყვანინებდეთ ----- ----- მოვიყვანინებდეთ

II pl. ----- ----- მოიყვანინებდეთ ----- ----- მოიყვანინებდეთ

III pl. ----- ----- მოიყვანინებდნენ ----- ----- მოიყვანინებდნენ
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II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.ind., O.d.) მოვუყვანინე – I made him/her/it bring him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგიყვანინე მოვუყვანინე ----- მოგიყვანინეთ მოვუყვანინე

II s. მომიყვანინე ----- მოუყვანინე მოგვიყვანინე ----- მოუყვანინე

III s. მომიყვანინა მოგიყვანინა მოუყვანინა მოგვიყვანინა მოგიყვანინათ მოუყვანინა

I pl. ----- მოგიყვანინეთ მოვუყვანინეთ ----- მოგიყვანინეთ მოვუყვანინეთ

II pl. მომიყვანინეთ ----- მოუყვანინეთ მოგვიყვანინეთ ----- მოუყვანინეთ

III pl. მომიყვანინეს მოგიყვანინეს მოუყვანინეს მოგვიყვანინეს მოგიყვანინეს მოუყვანინეს

C. (S., O.d.) მოვიყვანინე – I made (him/her/it) bring him/her/it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- მოვიყვანინე ----- ----- მოვიყვანინე

II s. ----- ----- მოიყვანინე ----- ----- მოიყვანინე

III s. ----- ----- მოიყვანინა ----- ----- მოიყვანინა

I pl. ----- ----- მოვიყვანინეთ ----- ----- მოვიყვანინეთ

II pl. ----- ----- მოიყვანინეთ ----- ----- მოიყვანინეთ

III pl. ----- ----- მოიყვანინეს ----- ----- მოიყვანინეს
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II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.ind., O.d.) მოვუყვანინო – I (should) make him/her/it bring him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგიყვანინო მოვუყვანინო ----- მოგიყვანინოთ მოვუყვანინო

II s. მომიყვანინო ----- მოუყვანინო მოგვიყვანინო ----- მოუყვანინო

III s. მომიყვანინოს მოგიყვანინოს მოუყვანინოს მოგვიყვანინოს მოგიყვანინოთ მოუყვანინოს

I pl. ----- მოგიყვანინოთ მოვუყვანინოთ ----- მოგიყვანინოთ მოვუყვანინოთ

II pl. მომიყვანინოთ ----- მოუყვანინოთ მოგვიყვანინოთ ----- მოუყვანინოთ

III pl. მომიყვანინონ მოგიყვანინონ მოუყვანინონ მოგვიყვანინონ მოგიყვანინონ მოუყვანინონ

C. (S., O.d.) მოვიყვანინო – I (should) make (him/her/it) bring him/her/it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- მოვიყვანინო ----- ----- მოვიყვანინო

II s. ----- ----- მოიყვანინო ----- ----- მოიყვანინო

III s. ----- ----- მოიყვანინოს ----- ----- მოიყვანინოს

I pl. ----- ----- მოვიყვანინოთ ----- ----- მოვიყვანინოთ

II pl. ----- ----- მოიყვანინოთ ----- ----- მოიყვანინოთ

III pl. ----- ----- მოიყვანინონ ----- ----- მოიყვანინონ
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) მომიყვანინებია – (it seems) I have made (him/her/it) bring him/her/it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მომიყვანინებიხარ მომიყვანინებია ----- მომიყვანინებიხართ მომიყვანინებია

II s. მოგიყვანინებივარ ----- მოგიყვანინებია მოგიყვანინებივართ ----- მოგიყვანინებია

III s. მოვუყვანინებივარ მოუყვანინებიხარ მოუყვანინებია მოვუყვანინებივართ მოუყვანინებიხართ მოუყვანინებია

I pl. ----- მოგვიყვანინებიხარ მოგვიყვანინებია ----- მოგვიყვანინებიხართ მოგვიყვანინებია

II pl. მოგიყვანინებივართ ----- მოგიყვანინებიათ მოგიყვანინებივართ ----- მოგიყვანინებიათ

III pl. მოვუყვანინებივარ მოუყვანინებიხარ მოუყვანინებიათ მოვუყვანინებივართ მოუყვანინებიხართ მოუყვანინებიათ

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) მომეყვანინებინა – (if) I had made (him/her/it) bring him/her/it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მომეყვანინებინე მომეყვანინებინა ----- მომეყვანინებინეთ მომეყვანინებინა

II s. მოგეყვანინებინე ----- მოგეყვანინებინა მოგეყვანინებინეთ ----- მოგეყვანინებინა

III s. მოვეყვანინებინე მოეყვანინებინე მოეყვანინებინა მოვეყვანინებინეთ მოეყვანინებინეთ მოეყვანინებინა

I pl. ----- მოგვეყვანინებინე მოგვეყვანინებინა ----- მოგვეყვანინებინეთ მოგვეყვანინებინა

II pl. მოგეყვანინებინეთ ----- მოგეყვანინებინათ მოგეყვანინებინეთ ----- მოგეყვანინებინათ

III pl. მოვეყვანინებინე მოეყვანინებინე მოეყვანინებინათ მოვეყვანინებინეთ მოეყვანინებინეთ მოეყვანინებინათ
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III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) მომეყვანინებინოს – (I wish) I could make (him/her/it) bring him/her/it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მომეყვანინებინო მომეყვანინებინოს ----- მომეყვანინებინოთ მომეყვანინებინოს

II s. მოგეყვანინებინო ----- მოგეყვანინებინოს მოგეყვანინებინოთ ----- მოგეყვანინებინოს

III s. მოვეყვანინებინო მოეყვანინებინო მოეყვანინებინოს მოვეყვანინებინოთ მოეყვანინებინოთ მოეყვანინებინოს

I pl. ----- მოგვეყვანინებინო მოგვეყვანინებინოს ----- მოგვეყვანინებინოთ მოგვეყვანინებინოს

II pl. მოგეყვანინებინოთ ----- მოგეყვანინებინოთ მოგეყვანინებინოთ ----- მოგეყვანინებინოთ

III pl. მოვეყვანინებინო მოეყვანინებინო მოეყვანინებინოთ მოვეყვანინებინოთ მოეყვანინებინოთ მოეყვანინებინოთ
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10.1.17. მოაქვს – he/she brings (it – inanimate)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d.) მომაქვს – I am bringing it / I bring it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X მომაქვს ----- X მომაქვს

II s. X ----- მოგაქვს X ----- მოგაქვს

III s. X X მოაქვს X X მოაქვს

I pl. ----- X მოგვაქვს ----- X მოგვაქვს

II pl. X ----- მოგაქვთ X ----- მოგაქვთ

III pl. X X მოაქვთ X X მოაქვთ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d.) მომქონდა – I was bringing it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მომქონდი მომქონდა ----- მომქონდით მომქონდა

II s. მოგქონდი ----- მოგქონდა მოგქონდით ----- მოგქონდა

III s. მოვქონდი მოჰქონდი მოჰქონდა მოვქონდით მოჰყავდით მოჰქონდა

I pl. ----- მოგვქონდი მოგვქონდა ----- მოგვყავდით მოგვქონდა

II pl. მოგქონდით ----- მოგქონდათ მოგქონდით ----- მოგქონდათ

III pl. მოვქონდი მოქონდი მოჰქონდათ მოვქონდით მოჰყავდით მოჰქონდათ
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Present Subjunctive (აწმოს კავშირებითი)

A. (S., O.d.) მომქონდეს – (if) I were bringing it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მომქონდე მომქონდეს ----- მომქონდეთ მომქონდეს

II s. მოგქონდე ----- მოგქონდეს მოგქონდეთ ----- მოგქონდეს

III s. მოვქონდე მოჰქონდე მოჰქონდეს მოვქონდეთ მოჰყავდეთ მოჰქონდეს

I pl. ----- მოგვქონდე მოგვქონდე ----- მოგვყავდეთ მოგვქონდე

II pl. მოგქონდეთ ----- მოგქონდეთ მოგქონდეთ ----- მოგქონდეთ

III pl. მოვქონდე მოქონდე მოჰქონდეთ მოვქონდეთ მოჰყავდეთ მოჰქონდეთ

მყოფადი (Future)

The forms in the mq’opadi (Future) rows are poly-semantic: momit’an (S. -you, O.d. -me) and momit’an (S -you, O.ind. -me, O.d. 

-him/her/it), mogit’andi (S. -I, O.d. -you) and mogit’andi (S. -I, O.ind. -you, O.d. -him/her/it), etc.

A. (S., O.d. / O.ind.) მოვუტან – I will bring it / I will bring it for him/her/it
S./O. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგიტან მოვუტან ----- მოგიტანთ მოვუტან

II s. მომიტან ----- მოუტან მოგვიტან ----- მოუტან

III s. მომიტანს მოგიტანს მოუტანს მოგვიტანს მოგიტანთ მოუტანს

I pl. ----- მოგიტანთ მოვუტანთ ----- მოგიტანთ მოვუტანთ

II pl. მომიტანთ ----- მოუტანთ მოგვიტანთ ----- მოუტანთ

III pl. მომიტანენ მოგიტანენ მოუტანენ მოგვიტანენ მოგიტანენ მოუტანენ
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C. (S., O.d.) მოვიტან – I will bring it / I will bring it myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- მოვიტან ----- ----- მოვიტან

II s. ----- ----- მოიტან ----- ----- მოიტან

III s. ----- ----- მოიტანს ----- ----- მოიტანს

I pl. ----- ----- მოვიტანთ ----- ----- მოვიტანთ

II pl. ----- ----- მოიტანთ ----- ----- მოიტანთ

III pl. ----- ----- მოიტანენ ----- ----- მოიტანენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d. / O.ind.) მოვუტანდი – I would bring it / I would bring it for him/her/it
S./O. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგიტანდი მოვუტანდი ----- მოგიტანდით მოვუტანდი

II s. მომიტანდი ----- მოუტანდი მოგვიტანდი ----- მოუტანდი

III s. მომიტანდა მოგიტანდა მოუტანდა მოგვიტანდა მოგიტანდათ მოუტანდა

I pl. ----- მოგიტანდით მოვუტანდით ----- მოგიტანდით მოვუტანდით

II pl. მომიტანდით ----- მოუტანდით მოგვიტანდით ----- მოუტანდით

III pl. მომიტანდნენ მოგიტანდნენ მოუტანდნენ მოგვიტანდნენ მოგიტანდნენ მოუტანდნენ

C. (S., O.d.) მოვიტანდი – I would bring it / I would bring it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- მოვიტანდი ----- ----- მოვიტანდი

II s. ----- ----- მოიტანდი ----- ----- მოიტანდი

III s. ----- ----- მოიტანდა ----- ----- მოიტანდა

I pl. ----- ----- მოვიტანდით ----- ----- მოვიტანდით

II pl. ----- ----- მოიტანდით ----- ----- მოიტანდით

III pl. ----- ----- მოიტანდნენ ----- ----- მოიტანდნენ
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მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d. / O.ind.) მოვუტანდე – (if) I were to bring it / (if) I were to bring it for him/her/it
S./O. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგიტანდე მოვუტანდე ----- მოგიტანდეთ მოვუტანდე

II s. მომიტანდე ----- მოუტანდე მოგვიტანდე ----- მოუტანდე

III s. მომიტანდეს მოგიტანდეს მოუტანდეს მოგვიტანდეს მოგიტანდეთ მოუტანდეს

I pl. ----- მოგიტანდეთ მოვუტანდეთ ----- მოგიტანდეთ მოვუტანდეთ

II pl. მომიტანდეთ ----- მოუტანდეთ მოგვიტანდეთ ----- მოუტანდეთ

III pl. მომიტანდნენ მოგიტანდნენ მოუტანდნენ მოგვიტანდნენ მოგიტანდნენ მოუტანდნენ

C. (S., O.d.) მოვიტანდე – (if) I were to bring it… / (if) I were to bring it for myself…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- მოვიტანდე ----- ----- მოვიტანდე

II s. ----- ----- მოიტანდე ----- ----- მოიტანდე

III s. ----- ----- მოიტანდეს ----- ----- მოიტანდეს

I pl. ----- ----- მოვიტანდეთ ----- ----- მოვიტანდეთ

II pl. ----- ----- მოიტანდეთ ----- ----- მოიტანდეთ

III pl. ----- ----- მოიტანდნენ ----- ----- მოიტანდნენ
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II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d. / O.ind.) მოვუტანე – I brought it / I brought it for him/her/it
S./O. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგიტანე მოვუტანე ----- მოგიტანეთ მოვუტანე

II s. მომიტანე ----- მოუტანე მოგვიტანე ----- მოუტანე

III s. მომიტანა მოგიტანა მოუტანა მოგვიტანა მოგიტანეთ მოუტანა

I pl. ----- მოგიტანეთ მოვუტანეთ ----- მოგიტანეთ მოვუტანეთ

II pl. მომიტანეთ ----- მოუტანეთ მოგვიტანეთ ----- მოუტანეთ

III pl. მომიტანეს მოგიტანეს მოუტანეს მოგვიტანეს მოგიტანეს მოუტანეს

C. (S., O.d.) მოვიტანე – I brought it / I brought it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- მოვიტანე ----- ----- მოვიტანე

II s. ----- ----- მოიტანე ----- ----- მოიტანე

III s. ----- ----- მოიტანა ----- ----- მოიტანა

I pl. ----- ----- მოვიტანეთ ----- ----- მოვიტანეთ

II pl. ----- ----- მოიტანეთ ----- ----- მოიტანეთ

III pl. ----- ----- მოიტანეს ----- ----- მოიტანეს
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II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d., O.ind.) მოვუტანო – I (should) bring it / I (should) bring it for him/her/it
S./O. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგიტანო მოვუტანო ----- მოგიტანოთ მოვუტანო

II s. მომიტანო ----- მოუტანო მოგვიტანო ----- მოუტანო

III s. მომიტანოს მოგიტანოს მოუტანოს მოგვიტანოს მოგიტანოთ მოუტანოს

I pl. ----- მოგიტანოთ მოვუტანოთ ----- მოგიტანოთ მოვუტანოთ

II pl. მომიტანოთ ----- მოუტანოთ მოგვიტანოთ ----- მოუტანოთ

III pl. მომიტანონ მოგიტანონ მოუტანონ მოგვიტანონ მოგიტანონ მოუტანონ

C. (S., O.d.) მოვიტანო – I (should) bring it / I (should) bring it for myself
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- მოვიტანო ----- ----- მოვიტანო

II s. ----- ----- მოიტანო ----- ----- მოიტანო

III s. ----- ----- მოიტანოს ----- ----- მოიტანოს

I pl. ----- ----- მოვიტანოთ ----- ----- მოვიტანოთ

II pl. ----- ----- მოიტანოთ ----- ----- მოიტანოთ

III pl. ----- ----- მოიტანონ ----- ----- მოიტანონ
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) მომიტანია – (it seems) I have brought it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მომიტანიხარ მომიტანია ----- მომიტანიხართ მომიტანია

II s. მოგიტანივარ ----- მოგიტანია მოგიტანივართ ----- მოგიტანია

III s. მოვუტანივარ მოუტანიხარ მოუტანია მოვუტანივართ მოუტანიხართ მოუტანია

I pl. ----- მოგვიტანიხარ მოგვიტანია ----- მოგვიტანიხართ მოგვიტანია

II pl. მოგიტანივართ ----- მოგიტანიათ მოგიტანივართ ----- მოგიტანიათ

III pl. მოვუტანივარ მოუტანიხარ მოუტანიათ მოვუტანივართ მოუტანიხართ მოუტანიათ

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) მომეტანა – (if) I had brought it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მომეტანე მომეტანა ----- მომეტანეთ მომეტანა

II s. მოგეტანე ----- მოგეტანა მოგეტანეთ ----- მოგეტანა

III s. მოვეტანე მოეტანე მოეტანა მოვეტანეთ მოეტანეთ მოეტანა

I pl. ----- მოგვეტანე მოგვეტანა ----- მოგვეტანეთ მოგვეტანა

II pl. მოგეტანეთ ----- მოგეტანათ მოგეტანეთ ----- მოგეტანათ

III pl. მოვეტანე მოეტანე მოეტანათ მოვეტანეთ მოეტანეთ მოეტანათ
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III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) მომეტანოს – (I wish) I could bring it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მომეტანო მომეტანოს ----- მომეტანოთ მომეტანოს

II s. მოგეტანო ----- მოგეტანოს მოგეტანოთ ----- მოგეტანოს

III s. მოვეტანო მოეტანო მოეტანოს მოვეტანოთ მოეტანოთ მოეტანოს

I pl. ----- მოგვეტანო მოგვეტანოს ----- მოგვეტანოთ მოგვეტანოს

II pl. მოგეტანოთ ----- მოგეტანოთ მოგეტანოთ ----- მოგეტანოთ

III pl. მოვეტანო მოეტანო მოეტანოთ მოვეტანოთ მოეტანოთ მოეტანოთ

Causative Conjugation

The ats’mq’o (Present) rows do not exist for this verb for the causasative conjugations.

მყოფადი (Future)

A. (S., O.ind., O.d.) მოვუტანინებ – I will make him/her/it bring it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგიტანინებ მოვუტანინებ ----- მოგიტანინებთ მოვუტანინებ

II s. მომიტანინებ ----- მოუტანინებ მოგვიტანინებ ----- მოუტანინებ

III s. მომიტანინებს მოგიტანინებს მოუტანინებს მოგვიტანინებს მოგიტანინებთ მოუტანინებს

I pl. ----- მოგიტანინებთ მოვუტანინებთ ----- მოგიტანინებთ მოვუტანინებთ

II pl. მომიტანინებთ ----- მოუტანინებთ მოგვიტანინებთ ----- მოუტანინებთ

III pl. მომიტანინებენ მოგიტანინებენ მოუტანინებენ მოგვიტანინებენ მოგიტანინებენ მოუტანინებენ
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C. (S., O.d.) მოვიტანინებ – I will make (him/her/it) bring it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- მოვიტანინებ ----- ----- მოვიტანინებ

II s. ----- ----- მოიტანინებ ----- ----- მოიტანინებ

III s. ----- ----- მოიტანინებს ----- ----- მოიტანინებს

I pl. ----- ----- მოვიტანინებთ ----- ----- მოვიტანინებთ

II pl. ----- ----- მოიტანინებთ ----- ----- მოიტანინებთ

III pl. ----- ----- მოიტანინებენ ----- ----- მოიტანინებენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.ind., O.d.) მოვუტანინებდი – I would make him/her/it bring it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგიტანინებდი მოვუტანინებდი ----- მოგიტანინებდით მოვუტანინებდი

II s. მომიტანინებდი ----- მოუტანინებდი მოგვიტანინებდი ----- მოუტანინებდი

III s. მომიტანინებდა მოგიტანინებდა მოუტანინებდა მოგვიტანინებდა მოგიტანინებდათ მოუტანინებდა

I pl. ----- მოგიტანინებდით მოვუტანინებდით ----- მოგიტანინებდით მოვუტანინებდით

II pl. მომიტანინებდით ----- მოუტანინებდით მოგვიტანინებდით ----- მოუტანინებდით

III pl. მომიტანინებდნენ მოგიტანინებდნენ მოუტანინებდნენ მოგვიტანინებდნენ მოგიტანინებდნენ მოუტანინებდნენ

C. (S., O.d.) მოვიტანინებდი – I would make (him/her/it) bring it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- მოვიტანინებდი ----- ----- მოვიტანინებდი

II s. ----- ----- მოიტანინებდი ----- ----- მოიტანინებდი

III s. ----- ----- მოიტანინებდა ----- ----- მოიტანინებდა

I pl. ----- ----- მოვიტანინებდით ----- ----- მოვიტანინებდით

II pl. ----- ----- მოიტანინებდით ----- ----- მოიტანინებდით

III pl. ----- ----- მოიტანინებდნენ ----- ----- მოიტანინებდნენ
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მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.ind., O.d.) მოვუტანინებდე – (if) I were to make him/her/it bring it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგიტანინებდე მოვუტანინებდე ----- მოგიტანინებდეთ მოვუტანინებდე

II s. მომიტანინებდე ----- მოუტანინებდე მოგვიტანინებდე ----- მოუტანინებდე

III s. მომიტანინებდეს მოგიტანინებდეს მოუტანინებდეს მოგვიტანინებდეს მოგიტანინებდეთ მოუტანინებდეს

I pl. ----- მოგიტანინებდეთ მოვუტანინებდეთ ----- მოგიტანინებდეთ მოვუტანინებდეთ

II pl. მომიტანინებდეთ ----- მოუტანინებდეთ მოგვიტანინებდეთ ----- მოუტანინებდეთ

III pl. მომიტანინებდნენ მოგიტანინებდნენ მოუტანინებდნენ მოგვიტანინებდნენ მოგიტანინებდნენ მოუტანინებდნენ

C. (S., O.d.) მოვიტანინებდე – (if) I were to make (him/her/it) bring it for me…

S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- მოვიტანინებდე ----- ----- მოვიტანინებდე

II s. ----- ----- მოიტანინებდე ----- ----- მოიტანინებდე

III s. ----- ----- მოიტანინებდეს ----- ----- მოიტანინებდეს

I pl. ----- ----- მოვიტანინებდეთ ----- ----- მოვიტანინებდეთ

II pl. ----- ----- მოიტანინებდეთ ----- ----- მოიტანინებდეთ

III pl. ----- ----- მოიტანინებდნენ ----- ----- მოიტანინებდნენ
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II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.ind., O.d.) მოვუტანინე – I made him/her/it bring it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგიტანინე მოვუტანინე ----- მოგიტანინეთ მოვუტანინე

II s. მომიტანინე ----- მოუტანინე მოგვიტანინე ----- მოუტანინე

III s. მომიტანინა მოგიტანინა მოუტანინა მოგვიტანინა მოგიტანინათ მოუტანინა

I pl. ----- მოგიტანინეთ მოვუტანინეთ ----- მოგიტანინეთ მოვუტანინეთ

II pl. მომიტანინეთ ----- მოუტანინეთ მოგვიტანინეთ ----- მოუტანინეთ

III pl. მომიტანინეს მოგიტანინეს მოუტანინეს მოგვიტანინეს მოგიტანინეს მოუტანინეს

C. (S., O.d.) მოვიტანინე – I made (him/her/it) bring it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- მოვიტანინე ----- ----- მოვიტანინე

II s. ----- ----- მოიტანინე ----- ----- მოიტანინე

III s. ----- ----- მოიტანინა ----- ----- მოიტანინა

I pl. ----- ----- მოვიტანინეთ ----- ----- მოვიტანინეთ

II pl. ----- ----- მოიტანინეთ ----- ----- მოიტანინეთ

III pl. ----- ----- მოიტანინეს ----- ----- მოიტანინეს

419



II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.ind., O.d.) მოვუტანინო – I (should) make him/her/it bring it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მოგიტანინო მოვუტანინო ----- მოგიტანინოთ მოვუტანინო

II s. მომიტანინო ----- მოუტანინო მოგვიტანინო ----- მოუტანინო

III s. მომიტანინოს მოგიტანინოს მოუტანინოს მოგვიტანინოს მოგიტანინოთ მოუტანინოს

I pl. ----- მოგიტანინოთ მოვუტანინოთ ----- მოგიტანინოთ მოვუტანინოთ

II pl. მომიტანინოთ ----- მოუტანინოთ მოგვიტანინოთ ----- მოუტანინოთ

III pl. მომიტანინონ მოგიტანინონ მოუტანინონ მოგვიტანინონ მოგიტანინონ მოუტანინონ

C. (S., O.d.) მოვიტანინო – I (should) make (him/her/it) bring it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- მოვიტანინო ----- ----- მოვიტანინო

II s. ----- ----- მოიტანინო ----- ----- მოიტანინო

III s. ----- ----- მოიტანინოს ----- ----- მოიტანინოს

I pl. ----- ----- მოვიტანინოთ ----- ----- მოვიტანინოთ

II pl. ----- ----- მოიტანინოთ ----- ----- მოიტანინოთ

III pl. ----- ----- მოიტანინონ ----- ----- მოიტანინონ

420



III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) მომიტანინებია – (it seems) I have made (him/her/it) bring it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მომიტანინებიხარ მომიტანინებია ----- მომიტანინებიხართ მომიტანინებია

II s. მოგიტანინებივარ ----- მოგიტანინებია მოგიტანინებივართ ----- მოგიტანინებია

III s. მოვუტანინებივარ მოუტანინებიხარ მოუტანინებია მოვუტანინებივართ მოუტანინებიხართ მოუტანინებია

I pl. ----- მოგვიტანინებიხარ მოგვიტანინებია ----- მოგვიტანინებიხართ მოგვიტანინებია

II pl. მოგიტანინებივართ ----- მოგიტანინებიათ მოგიტანინებივართ ----- მოგიტანინებიათ

III pl. მოვუტანინებივარ მოუტანინებიხარ მოუტანინებიათ მოვუტანინებივართ მოუტანინებიხართ მოუტანინებიათ

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) მომეტანინებინა – (if) I had made (him/her/it) bring it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მომეტანინებინე მომეტანინებინა ----- მომეტანინებინეთ მომეტანინებინა

II s. მოგეტანინებინე ----- მოგეტანინებინა მოგეტანინებინეთ ----- მოგეტანინებინა

III s. მოვეტანინებინე მოეტანინებინე მოეტანინებინა მოვეტანინებინეთ მოეტანინებინეთ მოეტანინებინა

I pl. ----- მოგვეტანინებინე მოგვეტანინებინა ----- მოგვეტანინებინეთ მოგვეტანინებინა

II pl. მოგეტანინებინეთ ----- მოგეტანინებინათ მოგეტანინებინეთ ----- მოგეტანინებინათ

III pl. მოვეტანინებინე მოეტანინებინე მოეტანინებინათ მოვეტანინებინეთ მოეტანინებინეთ მოეტანინებინათ
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III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) მომეტანინებინოს – (I wish) I could make (him/her/it) bring it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მომეტანინებინო მომეტანინებინოს ----- მომეტანინებინოთ მომეტანინებინოს

II s. მოგეტანინებინო ----- მოგეტანინებინოს მოგეტანინებინოთ ----- მოგეტანინებინოს

III s. მოვეტანინებინო მოეტანინებინო მოეტანინებინოს მოვეტანინებინოთ მოეტანინებინოთ მოეტანინებინოს

I pl. ----- მოგვეტანინებინო მოგვეტანინებინოს ----- მოგვეტანინებინოთ მოგვეტანინებინოს

II pl. მოგეტანინებინოთ ----- მოგეტანინებინოთ მოგეტანინებინოთ ----- მოგეტანინებინოთ

III pl. მოვეტანინებინო მოეტანინებინო მოეტანინებინოთ მოვეტანინებინოთ მოეტანინებინოთ მოეტანინებინოთ
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10.1.18. ამბობს – he/she says (it)

თქმა  to say–

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S., O.d.) ვამბობ – I am saying it / I say it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X ვამბობ ----- X ვამბობ

II s. X ----- ამბობ X ----- ამბობ

III s. X X ამბობს X X ამბობს

I pl. ----- X ვამბობთ ----- X ვამბობთ

II pl. X ----- ამბობთ X ----- ამბობთ

III pl. X X ამბობენ X X ამბობენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუამბობ – I am saying it to him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიამბობ ვუამბობ ----- გიამბობთ ვუამბობ

II s. მიამბობ ----- უამბობ გვიამბობ ----- უამბობ

III s. მიამბობ გიამბობს უამბობს გვიამბობ გიამბობთ უამბობს

I pl. ----- გიამბობთ ვუამბობთ ----- გიამბობთ ვუამბობთ

II pl. მიამბობთ ----- უამბობთ გვიამბობთ ----- უამბობთ

III pl. მიამბობენ გიამბობენ უამბობენ გვიამბობენ გიამბობენ უამბობენ

423



უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d.) ვამბობდი – I was saying it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X ვამბობდი ----- X ვამბობდი

II s. X ----- ამბობდი X ----- ამბობდი

III s. X X ამბობდა X X ამბობდა

I pl. ----- X ვამბობდით ----- X ვამბობდით

II pl. X ----- ამბობდით X ----- ამბობდით

III pl. X X ამბობდნენ X X ამბობდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვუამბობდი – I was saying it to him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიამბობდი ვუამბობდი ----- გიამბობდით ვუამბობდი

II s. მიამბობდი ----- უამბობდი გვიამბობდი ----- უამბობდი

III s. მიამბობდა გიამბობდა უამბობდა გვიამბობდა გიამბობდათ უამბობდა

I pl. ----- გიამბობდით ვუამბობდით ----- გიამბობდით ვუამბობდით

II pl. მიამბობდით ----- უამბობდით გვიამბობდით ----- უამბობდით

III pl. მიამბობდნენ გიამბობდნენ უამბობდნენ გვიამბობდნენ გიამბობენ უამბობდნენ

Present Subjunctive (აწმოს კავშირებითი)

A. (S., O.d.) ვამბობდე – (if) I were saying it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X ვამბობდე ----- X ვამბობდე

II s. X ----- ამბობდე X ----- ამბობდე

III s. X X ამბობდეს X X ამბობდეს

I pl. ----- X ვამბობდეთ ----- X ვამბობდეთ

II pl. X ----- ამბობდეთ X ----- ამბობდეთ

III pl. X X ამბობდნენ X X ამბობდნენ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუამბობდე – (if) I were saying it to him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიამბობდე ვუამბობდე ----- გიამბობდეთ ვუამბობდე

II s. მიამბობდე ----- უამბობდე გვიამბობდე ----- უამბობდე

III s. მიამბობდეს გიამბობდეს უამბობდეს გვიამბობდეს გიამბობდეთ უამბობდეს

I pl. ----- გიამბობდეთ ვუამბობდეთ ----- გიამბობდეთ ვუამბობდეთ

II pl. მიამბობდეთ ----- უამბობდეთ გვიამბობდეთ ----- უამბობდეთ

III pl. მიამბობდნენ გიამბობდნენ უამბობდნენ გვიამბობდნენ გიამბობდნენ უამბობდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d.) ვიტყვი – I will say it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X ვიტყვი ----- X ვიტყვი

II s. X ----- იტყვი X ----- იტყვი

III s. X X იტყვის X X იტყვის

I pl. ----- X ვიტყვით ----- X ვიტყვით

II pl. X ----- იტყვით X ----- იტყვით

III pl. X X იტყვიან X X იტყვიან

B. (S., O.d., O.ind.) ვეტყვი – I will say it to him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გეტყვი ვეტყვი ----- გეტყვით ვეტყვი

II s. მეტყვი ----- ეტყვი გვეტყვი ----- ეტყვი

III s. მეტყვის გეტყვის ეტყვის გვეტყვის გეტყვით ეტყვის

I pl. ----- გეტყვით ვეტყვით ----- გეტყვით ვეტყვით

II pl. მეტყვით ----- ეტყვით გვეტყვით ----- ეტყვით

III pl. მეტყვიან გეტყვიან ეტყვიან გვეტყვიან გეტყვიან ეტყვიან
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ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d.) ვიტყვოდი – I would say it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X ვიტყვოდი ----- X ვიტყვოდი

II s. X ----- იტყვოდი X ----- იტყვოდი

III s. X X იტყვოდა X X იტყვოდა

I pl. ----- X ვიტყვოდით ----- X ვიტყვოდით

II pl. X ----- იტყვოდით X ----- იტყვოდით

III pl. X X იტყვოდნენ X X იტყვოდნენ

B. (S., O.d., O.ind.) ვეტყვოდი – I would say it to him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გეტყვოდი ვეტყვოდი ----- გეტყვოდით ვეტყვოდი

II s. მეტყვოდი ----- ეტყვოდი გვეტყვოდი ----- ეტყვოდი

III s. მეტყვოდა გეტყვოდა ეტყვოდა გვეტყვოდა გეტყვოდათ ეტყვოდა

I pl. ----- გეტყვოდით ვეტყვოდით ----- გეტყვოდით ვეტყვოდით

II pl. მეტყვოდით ----- ეტყვოდით გვეტყვოდით ----- ეტყვოდით

III pl. მეტყვოდნენ გეტყვოდნენ ეტყვოდნენ გვეტყვოდნენ გეტყვოდნენ ეტყვოდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d.) ვიტყვოდე – (if) I were to say it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X ვიტყვოდე ----- X ვიტყვოდე

II s. X ----- იტყვოდე X ----- იტყვოდე

III s. X X იტყვოდეს X X იტყვოდეს

I pl. ----- X ვიტყვოდეთ ----- X ვიტყვოდეთ

II pl. X ----- იტყვოდეთ X ----- იტყვოდეთ

III pl. X X იტყვოდნენ X X იტყვოდნენ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვეტყვოდე – (if) I were to say it to him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გეტყვოდე ვეტყვოდე ----- გეტყვოდეთ ვეტყვოდე

II s. მეტყვოდე ----- ეტყვოდე გვეტყვოდი ----- ეტყვოდე

III s. მეტყვოდეს გეტყვოდეს ეტყვოდეს გვეტყვოდა გეტყვოდეთ ეტყვოდეს

I pl. ----- გეტყვოდეთ ვეტყვოდეთ ----- გეტყვოდეთ ვეტყვოდეთ

II pl. მეტყვოდეთ ----- ეტყვოდეთ გვეტყვოდით ----- ეტყვოდეთ

III pl. მეტყვოდნენ გეტყვოდნენ ეტყვოდნენ გვეტყვოდნენ გეტყვოდნენ ეტყვოდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d.) ვთქვი – I said it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X ვთქვი ----- X ვთქვი

II s. X ----- თქვი X ----- თქვი

III s. X X თქვა X X თქვა

I pl. ----- X ვთქვით ----- X ვთქვით

II pl. X ----- თქვით X ----- თქვით

III pl. X X თქვეს X X თქვეს

B. (S., O.d., O.ind) ვუთხარი – I said it to him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გითხარი ვუთხარი ----- გითხარით ვუთხარი

II s. მითხარი ----- უთხარი გვითხარი ----- უთხარი

III s. მითხრა გითხრა უთხრა გვითხრა გითხრათ უთხრა

I pl. ----- გითხარით ვუთხარით ----- გითხარით ვუთხარით

II pl. მითხარით ----- უთხარით გვითხარით ----- უთხარით

III pl. მითხრეს გითხრეს უთხრეს გვითხრეს გითხრეს უთხრეს
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II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d.) ვთქვა – I (should) say it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X ვთქვა ----- X ვთქვა

II s. X ----- თქვა X ----- თქვა

III s. X X თქვას X X თქვას

I pl. ----- X ვთქვათ ----- X ვთქვათ

II pl. X ----- თქვათ X ----- თქვათ

III pl. X X თქვან X X თქვან

B. (S., O.d., O.ind) ვუთხრა – I (should) say it to him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გითხრა ვუთხრა ----- გითხრათ ვუთხარი

II s. მითხრა ----- უთხრა გვითხრა ----- უთხარი

III s. მითხრას გითხრას უთხრას გვითხრას გითხრათ უთხრა

I pl. ----- გითხრათ ვუთხრათ ----- გითხრათ ვუთხარით

II pl. მითხრათ ----- უთხრათ გვითხრათ ----- უთხარით

III pl. მითხრან გითხრან უთხრან გვითხრან გითხრან უთხრეს
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) მითქვამს – (it seems) I have said it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X მითქვამს ----- X მითქვამს

II s. X ----- გითქვამს X ----- გითქვამს

III s. X X უთქვამს X X უთქვამს

I pl. ----- X გვითქვამს ----- X გვითქვამს

II pl. X ----- გითქვამთ X ----- გითქვამთ

III pl. X X უთქვამთ X X უთქვამთ

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) მეთქვა – (if) I had said it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X მეთქვა ----- X მეთქვა

II s. X ----- გეთქვა X ----- გეთქვა

III s. X X ეთქვა X X ეთქვა

I pl. ----- X გვეთქვა ----- X გვეთქვა

II pl. X ----- გეთქვათ X ----- გეთქვათ

III pl. X X ეთქვათ X X ეთქვათ
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III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) მეთქვას – (I wish) I could say it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X მეთქვას ----- X მეთქვას

II s. X ----- გეთქვას X ----- გეთქვას

III s. X X ეთქვას X X ეთქვას

I pl. ----- X გვეთქვას ----- X გვეთქვას

II pl. X ----- გეთქვათ X ----- გეთქვათ

III pl. X X ეთქვათ X X ეთქვათ

Causative Conjugation

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

The following B tables in these rows expose four-personal verbs with a subject, a direct object and two indirect objects: giambobineb 

(me shen mas mas) – I-S. make you-O.ind. tell it-O.d. to him–O.ind; miambobinebdi – you-S. were making me-O.ind. tell it-O.d. to 

him–O.ind, etc.  

A. (S., O.d., O.ind.) ვაამბობინებ – I am making him/her/it tell it / I make him/her/it tell it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაამბობინებ ვაამბობინებ ----- გაამბობინებთ ვაამბობინებ

II s. მაამბობინებ ----- აამბობინებ გვაამბობინებ ----- აამბობინებ

III s. მაამბობინებს გაამბობინებს აამბობინებს გვაამბობინებს გაამბობინებთ აამბობინებს

I pl. ----- გაამბობინებთ ვაამბობინებთ ----- გაამბობინებთ ვაამბობინებთ

II pl. მაამბობინებთ ----- აამბობინებთ გვაამბობინებთ ----- აამბობინებთ

III pl. მაამბობინებენ გაამბობინებენ აამბობინებენ გვაამბობინებენ გაამბობინებენ აამბობინებენ
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B. (S., O.d., O.ind., O.d.) ვუამბობინებ – I am making him/her/it tell it to him/her/it / I make him/her/it tell it to him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიამბობინებ ვუამბობინებ ----- გიამბობინებთ ვუამბობინებ

II s. მიამბობინებ ----- უამბობინებ გვიამბობინებ ----- უამბობინებ

III s. მიამბობინებს გიამბობინებს უამბობინებს გვიამბობინებს გიამბობინებთ უამბობინებს

I pl. ----- გიამბობინებთ ვუამბობინებთ ----- გიამბობინებთ ვუამბობინებთ

II pl. მიამბობინებთ ----- უამბობინებთ გვიამბობინებთ ----- უამბობინებთ

III pl. მიამბობინებენ გიამბობინებენ უამბობინებენ გვიამბობინებენ გიამბობინებენ უამბობინებენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაამბობინებდი – I was making him/her/it tell it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაამბობინებდი ვაამბობინებდი ----- გაამბობინებდით ვაამბობინებდი

II s. მაამბობინებდი ----- აამბობინებდი გვაამბობინებდი ----- აამბობინებდი

III s. მაამბობინებდა გაამბობინებდა აამბობინებდა გვაამბობინებდა გაამბობინებდათ აამბობინებდა

I pl. ----- გაამბობინებდით ვაამბობინებდით ----- გაამბობინებდით ვაამბობინებდით

II pl. მაამბობინებდით ----- აამბობინებდით გვაამბობინებდით ----- აამბობინებდით

III pl. მაამბობინებდნენ გაამბობინებდნენ აამბობინებდნენ გვაამბობინებდნენ გაამბობინებდნენ აამბობინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind., O.d.) ვუამბობინებდი – I was making him/her/it tell it to him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიამბობინებდი ვუამბობინებდი ----- გიამბობინებდით ვუამბობინებდი

II s. მიამბობინებდი ----- უამბობინებდი გვიამბობინებდი ----- უამბობინებდი

III s. მიამბობინებდა გიამბობინებდა უამბობინებდა გვიამბობინებდა გიამბობინებდათ უამბობინებდა

I pl. ----- გიამბობინებდით ვუამბობინებდით ----- გიამბობინებდით ვუამბობინებდით

II pl. მიამბობინებდით ----- უამბობინებდით გვიამბობინებდით ----- უამბობინებდით

III pl. მიამბობინებდნენ გიამბობინებდნენ უამბობინებდნენ გვიამბობინებდნენ გიამბობინებდნენ უამბობინებდნენ
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აწყმოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაამბობინებდე – (if) I were making him/her/it tell it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაამბობინებდე ვაამბობინებდე ----- გაამბობინებდეთ ვაამბობინებდე

II s. მაამბობინებდე ----- აამბობინებდე გვაამბობინებდე ----- აამბობინებდე

III s. მაამბობინებდეს გაამბობინებდეს აამბობინებდეს გვაამბობინებდეს გაამბობინებდეთ აამბობინებდეს

I pl. ----- გაამბობინებდეთ ვაამბობინებდეთ ----- გაამბობინებდეთ ვაამბობინებდეთ

II pl. მაამბობინებდეთ ----- აამბობინებდეთ გვაამბობინებდეთ ----- აამბობინებდეთ

III pl. მაამბობინებდნენ გაამბობინებდნენ აამბობინებდნენ გვაამბობინებდნენ გაამბობინებდნენ აამბობინებდნენ

B. (S., O.d., O.ind., O.d.) ვუამბობინებდე – (if) I were making him/her/it tell it to him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიამბობინებდე ვუამბობინებდე ----- გიამბობინებდეთ ვუამბობინებდე

II s. მიამბობინებდე ----- უამბობინებდე გვიამბობინებდე ----- უამბობინებდე

III s. მიამბობინებდეს გიამბობინებდეს უამბობინებდეს გვიამბობინებდეს გიამბობინებდეთ უამბობინებდეს

I pl. ----- გიამბობინებდეთ ვუამბობინებდეთ ----- გიამბობინებდეთ ვუამბობინებდეთ

II pl. მიამბობინებდეთ ----- უამბობინებდეთ გვიამბობინებდეთ ----- უამბობინებდეთ

III pl. მიამბობინებდნენ გიამბობინებდნენ უამბობინებდნენ გვიამბობინებდნენ გიამბობინებდნენ უამბობინებდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d., O.ind.) ვათქმევინებ – I will make him/her/it tell it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გათქმევინებ ვათქმევინებ ----- გათქმევინებთ ვათქმევინებ

II s. მათქმევინებ ----- ათქმევინებ გვათქმევინებ ----- ათქმევინებ

III s. მათქმევინებს გათქმევინებს ათქმევინებს გვათქმევინებს გათქმევინებთ ათქმევინებს

I pl. ----- გათქმევინებთ ვათქმევინებთ ----- გათქმევინებთ ვათქმევინებთ

II pl. მათქმევინებთ ----- ათქმევინებთ გვათქმევინებთ ----- ათქმევინებთ

III pl. მათქმევინებენ გათქმევინებენ ათქმევინებენ გვათქმევინებენ გათქმევინებენ ათქმევინებენ
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ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d., O.ind) ვათქმევინებდი – I would make him/her/it tell it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გათქმევინებდი ვათქმევინებდი ----- გათქმევინებდით ვათქმევინებდი

II s. მათქმევინებდი ----- ათქმევინებდი გვათქმევინებდი ----- ათქმევინებდი

III s. მათქმევინებდა გათქმევინებდა ათქმევინებდა გვათქმევინებდა გათქმევინებდათ ათქმევინებდა

I pl. ----- გათქმევინებდით ვათქმევინებდით ----- გათქმევინებდით ვათქმევინებდით

II pl. მათქმევინებდით ----- ათქმევინებდით გვათქმევინებდით ----- ათქმევინებდით

III pl. მათქმევინებდნენ გათქმევინებდნენ ათქმევინებდნენ გვათქმევინებდნენ გათქმევინებდნენ ათქმევინებდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind) ვათქმევინებდე – (if) I were to make him/her/it tell it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გათქმევინებდე ვათქმევინებდე ----- გათქმევინებდეთ ვათქმევინებდე

II s. მათქმევინებდე ----- ათქმევინებდე გვათქმევინებდე ----- ათქმევინებდე

III s. მათქმევინებდეს გათქმევინებდეს ათქმევინებდეს გვათქმევინებდეს გათქმევინებდეთ ათქმევინებდეს

I pl. ----- გათქმევინებდეთ ვათქმევინებდეთ ----- გათქმევინებდეთ ვათქმევინებდეთ

II pl. მათქმევინებდეთ ----- ათქმევინებდეთ გვათქმევინებდეთ ----- ათქმევინებდეთ

III pl. მათქმევინებდნენ გათქმევინებდნენ ათქმევინებდნენ გვათქმევინებდნენ გათქმევინებდნენ ათქმევინებდნენ

433



II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d., O.ind) ვათქმევინე – I made him/her/it tell it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გათქმევინე ვათქმევინე ----- გათქმევინეთ ვათქმევინე

II s. მათქმევინე ----- ათქმევინე გვათქმევინე ----- ათქმევინე

III s. მათქმევინა გათქმევინა ათქმევინა გვათქმევინა გათქმევინათ ათქმევინა

I pl. ----- გათქმევინეთ ვათქმევინეთ ----- გათქმევინეთ ვათქმევინეთ

II pl. მათქმევინეთ ----- ათქმევინეთ გვათქმევინეთ ----- ათქმევინეთ

III pl. მათქმევინეს გათქმევინეს ათქმევინეს გვათქმევინეს გათქმევინეს ათქმევინეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d., O.ind.) ვათქმევინო – I (should) make him/her/it tell it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გათქმევინო ვათქმევინო ----- გათქმევინოთ ვათქმევინო

II s. მათქმევინო ----- ათქმევინო გვათქმევინო ----- ათქმევინო

III s. მათქმევინოს გათქმევინოს ათქმევინოს გვათქმევინოს გათქმევინოთ ათქმევინოს

I pl. ----- გათქმევინოთ ვათქმევინოთ ----- გათქმევინოთ ვათქმევინოთ

II pl. მათქმევინოთ ----- ათქმევინოთ გვათქმევინოთ ----- ათქმევინოთ

III pl. მათქმევინონ გათქმევინონ ათქმევინონ გვათქმევინონ გათქმევინონ ათქმევინონ
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) მითქმევინებია – (it seems) I have made (him/her/it) tell it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X მითქმევინებია ----- X მითქმევინებია

II s. X ----- გითქმევინებია X ----- გითქმევინებია

III s. X X უთქმევინებია X X უთქმევინებია

I pl. ----- X გვითქმევინებია ----- X გვითქმევინებია

II pl. X ----- გითქმევინებიათ X ----- გითქმევინებიათ

III pl. X X უთქმევინებიათ X X უთქმევინებიათ

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) მეთქმევინებინა – (if) I had made (him/her/it) tell it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X მეთქმევინებინა ----- X მეთქმევინებინა

II s. X ----- გეთქმევინებინა X ----- გეთქმევინებინა

III s. X X ეთქმევინებინა X X ეთქმევინებინა

I pl. ----- X გვეთქმევინებინა ----- X გვეთქმევინებინა

II pl. X ----- გეთქმევინებინათ X ----- გეთქმევინებინათ

III pl. X X ეთქმევინებინათ X X ეთქმევინებინათ
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III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) მეთქმევინებინოს – (I wish) I could make (him/her/it) tell it
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X მეთქმევინებინოს ----- X მეთქმევინებინოს

II s. X ----- გეთქმევინებინოს X ----- გეთქმევინებინოს

III s. X X ეთქმევინებინოს X X ეთქმევინებინოს

I pl. ----- X გვეთქმევინებინოს ----- X გვეთქმევინებინოს

II pl. X ----- გეთქმევინებინოთ X ----- გეთქმევინებინოთ

III pl. X X ეთქმევინებინოთ X X ეთქმევინებინოთ
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10.2. Conjugation of Intransitive Verbs

10.2.1. იმალება – he/she hides

I სერია (Series I)

აწმყო (Present)

A. (S.) ვიმალები – I am hiding / I hide

ვიმალები
იმალები
იმალება
ვიმალებით
იმალებით
იმალებიან

B. (S., O.ind.) ვემალები – I am hiding away from him/her/it / I hide away from him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გემალები ვემალები ----- გემალებით ვემალები

II s. მემალები ----- ემალები გვემალები ----- ემალები

III s. მემალება გემალება ემალება გვემალება გემალებათ ემალება

I pl. ----- გემალებით ვემალებით ----- გემალებით ვემალებით

II pl. მემალებით ----- ემალებით გვემალებით ----- ემალებით

III pl. მემალებიან გემალებიან ემალებიან გვემალებიან გემალებიან ემალებიან
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უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S.) ვიმალებოდი – I was hiding

ვიმალებოდი
იმალებოდი
იმალებოდა
ვიმალებოდით
იმალებოდით
იმალებოდნენ

B. (S., O.ind.) ვემალებოდი – I was hiding away from him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გემალებოდი ვემალებოდი ----- გემალებოდით ვემალებოდი

II s. მემალებოდი ----- ემალებოდი გვემალებოდი ----- ემალებოდი

III s. მემალებოდა გემალებოდა ემალებოდა გვემალებოდა გემალებოდათ ემალებოდა

I pl. ----- გემალებოდით ვემალებოდით ----- გემალებოდით ვემალებოდით

II pl. მემალებოდით ----- ემალებოდით გვემალებოდით ----- ემალებოდით

III pl. მემალებოდნენ გემალებოდნენ ემალებოდნენ გვემალებოდნენ გემალებოდნენ ემალებოდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S.) ვიმალებოდე – (if) I were hiding…

ვიმალებოდე
იმალებოდე
იმალებოდეს
ვიმალებოდეთ
იმალებოდეთ
იმალებოდნენ
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B. (S., O.ind.) ვემალებოდე – (if) I were hiding away from him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გემალებოდე ვემალებოდე ----- გემალებოდეთ ვემალებოდე

II s. მემალებოდე ----- ემალებოდე გვემალებოდე ----- ემალებოდე

III s. მემალებოდეს გემლებოდეს ემალებოდეს გვემალებოდეს გემალებოდეთ ემალებოდეს

I pl. ----- გემალებოდეთ ვემალებოდეთ ----- გემალებოდეთ ვემალებოდეთ

II pl. მემალებოდეთ ----- ემალებოდეთ გვემალებოდეთ ----- ემალებოდეთ

III pl. მემალებოდნენ გემალებოდნენ ემალებოდნენ გვემალებოდნენ გემალებოდნენ ემალებოდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S.) დავიმალები – I will hide

დავიმალები
დაიმალები
დაიმალება
დავიმალებით
დაიმალებით
დაიმალებიან

B. (S., O.ind.) დავემალები – I will hide away from him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგემალები დავემალები ----- დაგემალებით დავემალები

II s. დამემალები ----- დაემალები დაგვემალები ----- დაემალები

III s. დამემალება დაგემალება დაემალება დაგვემალება დაგემალებათ დაემალება

I pl. ----- დაგემალებით დავემალებით ----- დაგემალებით დავემალებით

II pl. დამემალებით ----- დაემალებით დაგვემალებით ----- დაემალებით

III pl. დამემალებიან დაგემალებიან დაემალებიან დაგვემალებიან დაგემალებიან დაემალებიან
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ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S.) დავიმალებოდი – I would hide

დავიმალებოდი
დაიმალებოდი
დაიმალებოდა
დავიმალებოდით
დაიმალებოდით
დაიმალებოდნენ

B. (S., O.ind.) დავემალებოდი – I would hide away from him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგემალებოდი დავემალებოდი ----- დაგემალებოდით დავემალებოდი

II s. დამემალებოდი ----- დაემალებოდი დაგვემალებოდი ----- დაემალებოდი

III s. დამემალებოდა დაგემალებოდა დაემალებოდა დაგვემალებოდა დაგემალებოდათ დაემალებოდა

I pl. ----- დაგემალებოდით დავემალებოდით ----- დაგემალებოდით დავემალებოდით

II pl. დამემალებოდით ----- დაემალებოდით დაგვემალებოდით ----- დაემალებოდით

III pl. დამემალებოდნენ დაგემალებოდნენ დაემალებოდნენ დაგვემალებოდნენ დაგემალებოდნენ დაემალებოდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S.) დავიმალებოდე – (if) I were to hide…

დავიმალებოდე
დაიმალებოდე
დაიმალებოდეს
დავიმალებოდეთ
დაიმალებოდეთ
დაიმალებოდნენ
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B. (S., O.ind.) დავემალებოდე – (if) I were to hide away from him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგემალებოდე დავემალებოდე ----- დაგემალებოდეთ დავემალებოდე

II s. დამემალებოდე ----- დაემალებოდე დაგვემალებოდე ----- დაემალებოდე

III s. დამემალებოდეს დაგემალებოდეს დაემალებოდეს დაგვემალებოდეს დაგემალებოდეთ დაემალებოდეს

I pl. ----- დაგემალებოდეთ დავემალებოდეთ ----- დაგემალებოდეთ დავემალებოდეთ

II pl. დამემალებოდეთ ----- დაემალებოდეთ დაგვემალებოდეთ ----- დაემალებოდეთ

III pl. დამემალებოდნენ დაგემალებოდნენ დაემალებოდნენ დაგვემალებოდნენ დაგემალებოდნენ დაემალებოდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S.) დავიმალე – I hid

დავიმალე
დაიმალე
დაიმალა
დავიმალეთ
დაიმალეთ
დაიმალნენ

B. (S., O.ind.) დავემალე – I hid away from him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგემალე დავემალე ----- დაგემალეთ დავემალე

II s. დამემალე ----- დაემალე დაგვემალე ----- დაემალე

III s. დამემალა დაგემალა დაემალა დაგვემალა დაგემალათ დაემალა

I pl. ----- დაგემალეთ დავემალეთ ----- დაგემალეთ დავემალეთ

II pl. დამემალეთ ----- დაემალეთ დაგვემალეთ ----- დაემალეთ

III pl. დამემალნენ დაგემალნენ დაემალნენ დაგვემალნენ დაგემალნენ დაემალნენ
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II კავშირებითი (Optative)

A. (S.) დავიმალო – I (should) hide 

დავიმალო
დაიმალო
დაიმალოს
დავიმალოთ
დაიმალოთ
დაიმალონ

B. (S., O.ind.) დავემალო – I (should) hide away from him/her/it  
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგემალო დავემალო ----- დაგემალოთ დავემალო

II s. დამემალო ----- დაემალო დაგვემალო ----- დაემალო

III s. დამემალოს დაგემალოს დაემალოს დაგვემალოს დაგემალოთ დაემალოს

I pl. ----- დაგემალოთ დავემალოთ ----- დაგემალოთ დავემალოთ

II pl. დამემალოთ ----- დაემალოთ დაგვემალოთ ----- დაემალოთ

III pl. დამემალნენ დაგემალნენ დაემალნენ დაგვემალნენ დაგემალნენ დაემალნენ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S.) დავმალულვარ – (it seems) I have hidden myself 

დავმალულვარ
დამალულხარ
დამალულა
დავმალულვართ
დამალულხართ
დამალულან
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B. (S., O.ind.) დავმალვივარ – (it seems) I have hidden myself away from it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგმალვივარ დავმალვივარ ----- დაგმალვივართ დავმალვივარ

II s. დამმალვიხარ ----- დამალვიხარ დაგვმალვიხარ ----- დამალვიხარ

III s. დამმალვია დაგმალვია დამალვია დაგვმალვია დაგმალვიათ დამალვია

I pl. ----- დაგმალვივართ დავმალვივართ ----- დაგმალვივართ დავმალვივართ

II pl. დამმალვიხართ ----- დამალვიხართ დაგვმალვიხართ ----- დამალვიხართ

III pl. დამმალვიან დაგმალვიან დამალვიან დაგვმალვიან დაგმალვიან დამალვიან

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S.) დავმალულიყავ(ი) – (if) I had hid myself…

დავმალულიყავ(ი)
დამალულიყავ(ი)
დამალულიყო
დავმალულიყავით
დამალულიყავით
დამალულიყვნენ

B. (S., O.ind.) – (if) I had hid myself away from him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგმალვოდი დავმალვოდი ----- დაგმალვოდით დავმალვოდი

II s. დამმალვოდი ----- დამალვოდი დაგვმალვოდი ----- დამალვოდი

III s. დამმალვოდა დაგმალვოდა დამალვოდა დაგვმალვოდა დაგმალვოდათ დამალვოდა

I pl. ----- დაგმალვოდით დავმალვოდით ----- დაგმალვოდით დავმალვოდით

II pl. დამმალვოდით ----- დამალვოდით დაგვმალვოდით ----- დამალვოდით

III pl. დამმალვოდნენ დაგმალვოდნენ დამალვოდნენ დაგვმალვოდნენ დაგმალვოდნენ დამალვოდნენ
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III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S.) დავმალულიყო – (I wish) I could hide 

დავმალულიყო
დამალულიყო
დამალულიყოს
დავმალულიყოთ
დამალულიყოთ
დამალულიყონ

B. (S., O.ind.) დავმალვოდე – (I wish) I could hide away from him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგმალვოდე დავმალვოდე ----- დაგმალვოდეთ დავმალვოდე

II s. დამმალვოდე ----- დამალვოდე დაგვმალვოდე ----- დამალვოდე

III s. დამმალვოდეს დაგმალვოდეს დამალვოდეს დაგვმალვოდეს დაგმალვოდეთ დამალვოდეს

I pl. ----- დაგმალვოდეთ დავმალვოდეთ ----- დაგმალვოდეთ დავმალვოდეთ

II pl. დამმალვოდეთ ----- დამალვოდეთ დაგვმალვოდეთ ----- დამალვოდეთ

III pl. დამმალვოდნენ დაგმალვოდნენ დამალვოდნენ დაგვმალვოდნენ დაგმალვოდნენ დამალვოდნენ
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10.2.2. წითლდება – he/she turns red

I სერია (Series I)

აწმყო (Present)

A. (S.) ვწითლდები – I am turning / I turn red

ვწითლდები
წითლდები
წითლდება
ვწითლდებით
წითლდებით
წითლდებიან

B. (S., O.ind.) ვუწითლდები – I’m turning red for him/her/it / I turn red for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიწითლდები ვუწითლდები ----- გიწითლდებით ვუწითლდები

II s. მიწითლდები ----- უწითლდები გვიწითლდები ----- უწითლდები

III s. მიწითლდება გიწითლდება უწითლდება გვიწითლდება გიწითლდებათ უწითლდება

I pl. ----- გიწითლდებით ვუწითლდებით ----- გიწითლდებით ვუწითლდებით

II pl. მიწითლდებით ----- უწითლდებით გვიწითლდებით ----- უწითლდებით

III pl. მიწითლდებიან გიწითლდებიან უწითლდებიან გვიწითლდებიან გიწითლდებიან უწითლდებიან
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უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S.) ვწითლდებოდი – I was turning red

ვწითლდებოდი
წითლდებოდი
წითლდებოდა
ვწითლდებოდით
წითლდებოდით
წითლდებოდნენ

B. (S., O.ind.) ვუწითლდებოდი – I was turning red for him/her/it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიწითლდებოდი ვუწითლდებოდი ----- გიწითლდებოდით ვუწითლდებოდი

II s. მიწითლდებოდი ----- უწითლდებოდი გვიწითლდებოდი ----- უწითლდებოდი

III s. მიწითლდებოდა გიწითლდებოდა უწითლდებოდა გვიწითლდებოდა გიწითლდებოდათ უწითლდებოდა

I pl. ----- გიწითლდებოდით ვუწითლდებოდით ----- გიწითლდებოდით ვუწითლდებოდით

II pl. მიწითლდებოდით ----- უწითლდებოდით გვიწითლდებოდით ----- უწითლდებოდით

III pl. მიწითლდებოდნენ გიწითლდებოდნენ უწითლდებოდნენ გვიწითლდებოდნენ გიწითლდებოდნენ უწითლდებოდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S.) ვწითლდებოდე – (if) I were turning red…

ვწითლდებოდე
წითლდებოდე
წითლდებოდეს
ვწითლდებოდეთ
წითლდებოდეთ
წითლდებოდნენ
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B. (S., O.ind.) ვუწითლდებოდე – (if) I were turning red for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიწითლდებოდე ვუწითლდებოდე ----- გიწითლდებოდეთ ვუწითლდებოდე

II s. მიწითლდებოდე ----- უწითლდებოდე გვიწითლდებოდე ----- უწითლდებოდე

III s. მიწითლდებოდეს გიწითლდებოდეს უწითლდებოდეს გვიწითლდებოდეს გიწითლდებოდეთ უწითლდებოდეს

I pl. ----- გიწითლდებოდეთ ვუწითლდებოდეთ ----- გიწითლდებოდეთ ვუწითლდებოდეთ

II pl. მიწითლდებოდეთ ----- უწითლდებოდეთ გვიწითლდებოდეთ ----- უწითლდებოდეთ

III pl. მიწითლდებოდნენ გიწითლდებოდნენ უწითლდებოდნენ გვიწითლდებოდნენ გიწითლდებოდნენ უწითლდებოდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S.) გავწითლდები – I will turn red

გავწითლდები
გაწითლდები
გაწითლდება
გავწითლდებით
გაწითლდებით
გაწითლდებიან

B. (S., O.ind.) გავუწითლდები – I will turn red for him/her/it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიწითლდები გავუწითლდები ----- გაგიწითლდებით გავუწითლდები

II s. გამიწითლდები ----- გაუწითლდები გაგვიწითლდები ----- გაუწითლდები

III s. გამიწითლდება გაგიწითლდება გაუწითლდება გაგვიწითლდება გაგიწითლდებათ გაუწითლდება

I pl. ----- გაგიწითლდებით გავუწითლდებით ----- გაგიწითლდებით გავუწითლდებით

II pl. გამიწითლდებით ----- გაუწითლდებით გაგვიწითლდებით ----- გაუწითლდებით

III pl. გამიწითლდებიან გაგიწითლდებიან გაუწითლდებიან გაგვიწითლდებიან გაგიწითლდებიან გაუწითლდებიან
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ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S.) გავწითლდებოდი – I would turn red

გავწითლდებოდი
გაწითლდებოდი
გაწითლდებოდა
გავწითლდებოდით
გაწითლდებოდით
გაწითლდებოდნენ

B. (S., O.ind.)  გავუწითლდებოდი – I would turn red for him/her/it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიწითლდებოდი გავუწითლდებოდი ----- გაგიწითლდებოდით გავუწითლდებოდი

II s. გამიწითლდებოდი ----- გაუწითლდებოდი გაგვიწითლდებოდი ----- გაუწითლდებოდი

III s. გამიწითლდებოდა გაგიწითლდებოდა გაუწითლდებოდა გაგვიწითლდებოდა გაგიწითლდებოდათ გაუწითლდებოდა

I pl. ----- გაგიწითლდებოდით გავუწითლდებოდით ----- გაგიწითლდებოდით გავუწითლდებოდით

II pl. გამიწითლდებოდით ----- გაუწითლდებოდით გაგვიწითლდებოდით ----- გაუწითლდებოდით

III pl. გამიწითლდებოდნენ გაგიწითლდებოდნენ გაუწითლდებოდნენ გაგვიწითლდებოდნენ გაგიწითლდებოდნენ გაუწითლდებოდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S.) გავწითლდებოდე – (if) I were to turn red…

გავწითლდებოდე
გაწითლდებოდე
გაწითლდებოდეს
გავწითლდებოდეთ
გაწითლდებოდეთ
გაწითლდებოდნენ
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B. (S., O.ind.)  გავუწითლდებოდე – (if) I were to turn red for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიწითლდებოდე გავუწითლდებოდე ----- გაგიწითლდებოდეთ გავუწითლდებოდე

II s. გამიწითლდებოდე ----- გაუწითლდებოდე გაგვიწითლდებოდე ----- გაუწითლდებოდე

III s. გამიწითლდებოდეს გაგიწითლდებოდეს გაუწითლდებოდეს გაგვიწითლდებოდეს გაგიწითლდებოდეთ გაუწითლდებოდეს

I pl. ----- გაგიწითლდებოდეთ გავუწითლდებოდეთ ----- გაგიწითლდებოდეთ გავუწითლდებოდეთ

II pl. გამიწითლდებოდეთ ----- გაუწითლდებოდეთ გაგვიწითლდებოდეთ ----- გაუწითლდებოდეთ

III pl. გამიწითლდებოდნენ გაგიწითლდებოდნენ გაუწითლდებოდნენ გაგვიწითლდებოდნენ გაგიწითლდებოდნენ გაუწითლდებოდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S.) გავწითლდი – I became red

გავწითლდი
გაწითლდი
გაწითლდა
გავწითლდით
გაწითლდით
გაწითლდნენ

B. (S., O.ind.) გავუწითლდი – I became red for him/her/it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიწითლდი გავუწითლდი ----- გაგიწითლდით გავუწითლდი

II s. გამიწითლდი ----- გაუწითლდი გაგვიწითლდი ----- გაუწითლდი

III s. გამიწითლდა გაგიწითლდა გაუწითლდა გაგვიწითლდა გაგიწითლდათ გაუწითლდა

I pl. ----- გაგიწითლდით გავუწითლდით ----- გაგიწითლდით გავუწითლდით

II pl. გამიწითლდით ----- გაუწითლდით გაგვიწითლდით ----- გაუწითლდით

III pl. გამიწითლდნენ გაგიწითლდნენ გაუწითლდნენ გაგვიწითლდნენ გაგიწითლდნენ გაუწითლდნენ
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II კავშირებითი (Optative)

A. (S.) გავწითლდე – I (should) become red 

გავწითლდე
გაწითლდე
გაწითლდეს
გავწითლდეთ
გაწითლდეთ
გაწითლდნენ

B. (S., O.ind.) გავუწითლდე –  I (should) become red for him/her/it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგიწითლდე გავუწითლდე ----- გაგიწითლდეთ გავუწითლდე

II s. გამიწითლდე ----- გაუწითლდე გაგვიწითლდე ----- გაუწითლდე

III s. გამიწითლდეს გაგიწითლდეს გაუწითლდეს გაგვიწითლდეს გაგიწითლდეთ გაუწითლდეს

I pl. ----- გაგიწითლდეთ გავუწითლდეთ ----- გაგიწითლდეთ გავუწითლდეთ

II pl. გამიწითლდეთ ----- გაუწითლდეთ გაგვიწითლდეთ ----- გაუწითლდეთ

III pl. გამიწითლდნენ გაგიწითლდნენ გაუწითლდნენ გაგვიწითლდნენ გაგიწითლდნენ გაუწითლდნენ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S.) გავწითლებულვარ – (it seems) I have become red 

გავწითლებულვარ
გაწითლებულხარ
გაწითლებულა
გავწითლებულვართ
გაწითლებულხართ
გაწითლებულან
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B. (S., O.ind.) გავწითლებივარ –  (it seems) I have become red for him/her/it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგწითლებივარ გავწითლებივარ ----- გაგწითლებივართ გავწითლებივარ

II s. გამწითლებიხარ ----- გასწითლებიხარ გაგვწითლებიხარ ----- გასწითლებიხარ

III s. გამწითლებია გაგწითლებია გასწითლებია გაგვწითლებია გაგწითლებიათ გასწითლებია

I pl. ----- გაგწითლებივართ გავწითლებივართ ----- გაგწითლებივართ გავწითლებივართ

II pl. გამწითლებიხართ ----- გასწითლებიხართ გაგვწითლებიხართ ----- გასწითლებიხართ

III pl. გამწითლებიან გაგწითლებიან გასწითლებიან გაგვწითლებიან გაგწითლებიან გასწითლებიან

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S.) გავწითლებულიყავ(ი) –  (if) I had become red…

გავწითლებულიყავ(ი)
გაწითლებულიყავ(ი)
გაწითლებულიყო
გავწითლებულიყავით
გაწითლებულიყავით
გაწითლებულიყვნენ

B. (S., O.ind.) გავწითლებოდი –  (if) I had become red for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგწითლებოდი გავწითლებოდი ----- გაგწითლებოდით გავწითლებოდი

II s. გამწითლებოდი ----- გასწითლებოდი გაგვწითლებოდი ----- გასწითლებოდი

III s. გამწითლებოდა გაგწითლებოდა გასწითლებოდა გაგვწითლებოდა გაგწითლებოდათ გასწითლებოდა

I pl. ----- გაგწითლებოდით გავწითლებოდით ----- გაგწითლებოდით გავწითლებოდით

II pl. გამწითლებოდით ----- გასწითლებოდით გაგვწითლებოდით ----- გასწითლებოდით

III pl. გამწითლებოდნენ გაგწითლებოდნენ გასწითლებოდნენ გაგვწითლებოდნენ გაგწითლებოდნენ გასწითლებოდნენ
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III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S.) გავწითლებულიყო – (I wish) I could become red 

გავწითლებულიყო
გაწითლებულიყო
გაწითლებულიყოს
გავწითლებულიყოთ
გაწითლებულიყოთ
გაწითლებულიყონ

B. (S., O.ind.) გავწითლებოდე –  (I wish) I could become red for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგწითლებოდე გავწითლებოდე ----- გაგწითლებოდეთ გავწითლებოდე

II s. გამწითლებოდე ----- გასწითლებოდე გაგვწითლებოდე ----- გასწითლებოდე

III s. გამწითლებოდეს გაგწითლებოდეს გასწითლებოდეს გაგვწითლებოდეს გაგწითლებოდეთ გასწითლებოდეს

I pl. ----- გაგწითლებოდეთ გავწითლებოდეთ ----- გაგწითლებოდეთ გავწითლებოდეთ

II pl. გამწითლებოდეთ ----- გასწითლებოდეთ გაგვწითლებოდეთ ----- გასწითლებოდეთ

III pl. გამწითლებოდნენ გაგწითლებოდნენ გასწითლებოდნენ გაგვწითლებოდნენ გაგწითლებოდნენ გასწითლებოდნენ
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10.2.3. თბება – he/she becomes warm

I სერია (Series I)

აწმყო (Present)

A. (S.) ვთბები – I am becoming / I become warm

ვთბები
თბები
თბება
ვთბებით
თბებით
თბებიან

B. (S., O.ind.) ვუთბები – I’m becoming for him/her/it / I become warm for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გითბები ვუთბები ----- გითბებით ვუთბები

II s. მითბები ----- უთბები გვითბები ----- უთბები

III s. მითბება გითბება უთბება გვითბება გითბებათ უთბება

I pl. ----- გითბებით ვუთბებით ----- გითბებით ვუთბებით

II pl. მითბებით ----- უთბებით გვითბებით ----- უთბებით

III pl. მითბებიან გითბებიან უთბებიან გვითბებიან გითბებიან უთბებიან
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უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S.) ვთბებოდი – I was becoming warm

ვთბებოდი
თბებოდი
თბებოდა
ვთბებოდით
თბებოდით
თბებოდნენ

B. (S., O.ind.) ვუთბებოდი –  I was becoming warm for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გითბებოდი ვუთბებოდი ----- გითბებოდით ვუთბებოდი

II s. მითბებოდი ----- უთბებოდი გვითბებოდი ----- უთბებოდი

III s. მითბებოდა გითბებოდა უთბებოდა გვითბებოდა გითბებოდათ უთბებოდა

I pl. ----- გითბებოდით ვუთბებოდით ----- გითბებოდით ვუთბებოდით

II pl. მითბებოდით ----- უთბებოდით გვითბებოდით ----- უთბებოდით

III pl. მითბებოდნენ გითბებოდნენ უთბებოდნენ გვითბებოდნენ გითბებოდნენ უთბებოდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S.) ვთბებოდე – (if) I were becoming warm…

ვთბებოდე
თბებოდე
თბებოდეს
ვთბებოდეთ
თბებოდეთ
თბებოდნენ
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B. (S., O.ind.) ვუთბებოდე –  (if) I were becoming warm for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გითბებოდე ვუთბებოდე ----- გითბებოდეთ ვუთბებოდე

II s. მითბებოდე ----- უთბებოდე გვითბებოდე ----- უთბებოდე

III s. მითბებოდეს გითბებოდეს უთბებოდეს გვითბებოდეს გითბებოდეთ უთბებოდეს

I pl. ----- გითბებოდეთ ვუთბებოდეთ ----- გითბებოდეთ ვუთბებოდეთ

II pl. მითბებოდეთ ----- უთბებოდეთ გვითბებოდეთ ----- უთბებოდეთ

III pl. მითბებოდნენ გითბებოდნენ უთბებოდნენ გვითბებოდნენ გითბებოდნენ უთბებოდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S.) გავთბები – I will become warm

გავთბები
გათბები
გათბება
გავთბებით
გათბებით
გათბებიან

B. (S., O.ind.) გავუთბები –  I will become warm for him/her/it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგითბები გავუთბები ----- გაგითბებით გავუთბები

II s. გამითბები ----- გაუთბები გაგვითბები ----- გაუთბები

III s. გამითბება გაგითბება გაუთბება გაგვითბება გაგითბებათ გაუთბება

I pl. ----- გაგითბებით გავუთბებით ----- გაგითბებით გავუთბებით

II pl. გამითბებით ----- გაუთბებით გაგვითბებით ----- გაუთბებით

III pl. გამითბებიან გაგითბებიან გაუთბებიან გაგვითბებიან გაგითბებიან გაუთბებიან
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ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S.) გავთბებოდი – I would become warm

გავთბებოდი
გათბებოდი
გათბებოდა
გავთბებოდით
გათბებოდით
გათბებოდნენ

B. (S., O.ind.) გავუთბებოდი – I would become warm for him/her/it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგითბებოდი გავუთბებოდი ----- გაგითბებოდით გავუთბებოდი

II s. გამითბებოდი ----- გაუთბებოდი გაგვითბებოდი ----- გაუთბებოდი

III s. გამითბებოდა გაგითბებოდა გაუთბებოდა გაგვითბებოდა გაგითბებოდათ გაუთბებოდა

I pl. ----- გაგითბებოდით გავუთბებოდით ----- გაგითბებოდით გავუთბებოდით

II pl. გამითბებოდით ----- გაუთბებოდით გაგვითბებოდით ----- გაუთბებოდით

III pl. გამითბებოდნენ გაგითბებოდნენ გაუთბებოდნენ გაგვითბებოდნენ გაგითბებოდნენ გაუთბებოდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S.) გავთბებოდე – (if) I were to become warm…

გავთბებოდე
გათბებოდე
გათბებოდეს
გავთბებოდეთ
გათბებოდეთ
გათბებოდნენ
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B. (S., O.ind.)  გავუთბებოდე –  (if) I were to become warm for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგითბებოდე გავუთბებოდე ----- გაგითბებოდეთ გავუთბებოდე

II s. გამითბებოდე ----- გაუთბებოდე გაგვითბებოდე ----- გაუთბებოდე

III s. გამითბებოდეს გაგითბებოდეს გაუთბებოდეს გაგვითბებოდეს გაგითბებოდეთ გაუთბებოდეს

I pl. ----- გაგითბებოდეთ გავუთბებოდეთ ----- გაგითბებოდეთ გავუთბებოდეთ

II pl. გამითბებოდეთ ----- გაუთბებოდეთ გაგვითბებოდეთ ----- გაუთბებოდეთ

III pl. გამითბებოდნენ გაგითბებოდნენ გაუთბებოდნენ გაგვითბებოდნენ გაგითბებოდნენ გაუთბებოდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S.) გავთბი – I became warm

გავთბი
გათბი
გათბა
გავთბით
გათბით
გათბნენ

B. (S., O.ind.) გავუთბი –  I became warm for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგითბი გავუთბი ----- გაგითბით გავუთბი

II s. გამითბი ----- გაუთბი გაგვითბი ----- გაუთბი

III s. გამითბა გაგითბა გაუთბა გაგვითბა გაგითბათ გაუთბა

I pl. ----- გაგითბით გავუთბით ----- გაგითბით გავუთბით

II pl. გამითბით ----- გაუთბით გაგვითბით ----- გაუთბით

III pl. გამითბნენ გაგითბნენ გაუთბნენ გაგვითბნენ გაგითბნენ გაუთბნენ
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II კავშირებითი (Optative)

A. (S.) გავთბე – I (should) become warm 

გავთბე
გათბე
გათბეს
გავთბეთ
გათბეთ
გათბნენ

B. (S., O.ind.) გავუთბე – I (should) become warm for him/her/it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგითბე გავუთბე ----- გაგითბეთ გავუთბე

II s. გამითბე ----- გაუთბე გაგვითბე ----- გაუთბე

III s. გამითბეს გაგითბეს გაუთბეს გაგვითბეს გაგითბეთ გაუთბეს

I pl. ----- გაგითბეთ გავუთბეთ ----- გაგითბეთ გავუთბეთ

II pl. გამითბეთ ----- გაუთბეთ გაგვითბეთ ----- გაუთბეთ

III pl. გამითბნენ გაგითბნენ გაუთბნენ გაგვითბნენ გაგითბნენ გაუთბნენ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S.) გავმთბარვარ – (it seems) I have warmed myself 

გავმთბარვარ
გამთბარხარ
გამთბარა
გავმთბარვართ
გამთბარხართ
გამთბარან
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B. (S., O.ind.) გავთბობივარ – (it seems) I have warmed myself for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგთბობივარ გავთბობივარ ----- გაგთბობივართ გავთბობივარ

II s. გამთბობიხარ ----- გათბობიხარ გაგვთბობიხარ ----- გათბობიხარ

III s. გამთბობია გაგთბობია გათბობია გაგვთბობია გაგთბობიათ გათბობია

I pl. ----- გაგთბობივართ გავთბობივართ ----- გაგთბობივართ გავთბობივართ

II pl. გამთბობიხართ ----- გათბობიხართ გაგვთბობიხართ ----- გათბობიხართ

III pl. გამთბობიან გაგთბობიან გათბობიან გაგვთბობიან გაგთბობიან გათბობიან

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S.) გავმთბარიყავ(ი) – (if) I had warmed myself…

გავმთბარიყავ(ი)
გამთბარიყავ(ი)
გამთბარიყო
გავმთბარიყავით
გამთბარიყავით
გამთბარიყვნენ

B. (S., O.ind.) გავთბობოდი – (if) I had warmed myself for him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგთბობოდი გავთბობოდი ----- გაგთბობოდით გავთბობოდი

II s. გამთბობოდი ----- გათბობოდი გაგვთბობოდი ----- გათბობოდი

III s. გამთბობოდა გაგთბობოდა გათბობოდა გაგვთბობოდა გაგთბობოდათ გათბობოდა

I pl. ----- გაგთბობოდით გავთბობოდით ----- გაგთბობოდით გავთბობოდით

II pl. გამთბობოდით ----- გათბობოდით გაგვთბობოდით ----- გათბობოდით

III pl. გამთბობოდნენ გაგთბობოდნენ გათბობოდნენ გაგვთბობოდნენ გაგთბობოდნენ გათბობოდნენ
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III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S.) გავმთბარიყო – (I wish) I could become warm 

გავმთბარიყო
გამთბარიყო
გამთბარიყოს
გავმთბარიყოთ
გამთბარიყოთ
გამთბარიყონ

B. (S., O.ind.) გავთბობოდე – (I wish) I could become warm for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგთბობოდე გავთბობოდე ----- გაგთბობოდეთ გავთბობოდე

II s. გამთბობოდე ----- გათბობოდე გაგვთბობოდე ----- გათბობოდე

III s. გამთბობოდეს გაგთბობოდეს გათბობოდეს გაგვთბობოდეს გაგთბობოდეთ გათბობოდეს

I pl. ----- გაგთბობოდეთ გავთბობოდეთ ----- გაგთბობოდეთ გავთბობოდეთ

II pl. გამთბობოდეთ ----- გათბობოდეთ გაგვთბობოდეთ ----- გათბობოდეთ

III pl. გამთბობოდნენ გაგთბობოდნენ გათბობოდნენ გაგვთბობოდნენ გაგთბობოდნენ გათბობოდნენ
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10.2.4. აწერია – it is written (on/by/for it)

I სერია (Series I)

აწმყო (Present)

A. (S.) ვწერივარ – I am written

ვწერივარ
წერიხარ
(ს)წერია
ვწერივართ
წერიხართ
(ს)წერიან

A-I. (S., O.ind.) ვაწერივარ  – I am written on it
S./O.ind I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაწერივარ ვაწერივარ ----- გაწერივართ ვაწერივარ

II s. მაწერიხარ ----- აწერიხარ გვაწერიხარ ----- აწერიხარ

III s. მაწერია გაწერია აწერია გვაწერია გაწერიათ აწერია

I pl. ----- გაწერივართ ვაწერივართ ----- გაწერივართ ვაწერივართ

II pl. მაწერიხართ ----- აწერიხართ გვაწერიხართ ----- აწერიხართ

III pl. მაწერია გაწერია აწერიათ გვაწერია გაწერიათ აწერიათ
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B. (S., O.ind.) ვუწერივარ – I am written by/for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიწერივარ ვუწერივარ ----- გიწერივართ ვუწერივარ

II s. მიწერიხარ ----- უწერიხარ გვიწერიხარ ----- უწერიხარ

III s. მიწერია გიწერია უწერია გვიწერია გიწერიათ უწერია

I pl. ----- გიწერივართ ვუწერივართ ----- გიწერივართ ვუწერივართ

II pl. მიწერიხართ ----- უწერიხართ გვიწერიხართ ----- უწერიხართ

III pl. მიწერია გიწერია უწერიათ გვიწერია გიწერიათ უწერიათ

The conjugations for uts q vet eli’ ’ ’  (Imperfect) and ats mq os k avshirebiti’ ’ ’  (Present Subjunctive) do not exist for this verb.

მყოფადი (Future)

A. (S.) ვეწერები – I will be written 

ვეწერები
ეწერები
ეწერება
ვეწერებით
ეწერებით
ეწერებიან

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S.) ვეწერებოდი – I would be written

ვეწერებოდი
ეწერებოდი
ეწერებოდა
ვეწერებოდით
ეწერებოდით
ეწერებოდნენ
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მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S.) ვეწერებოდე – (if) I were to be written…

ვეწერებოდე
ეწერებოდე
ეწერებოდეს
ვეწერებოდეთ
ეწერებოდეთ
ეწერებოდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S.) ვეწრე – I was written

ვეწრე
ეწერე
ეწერა
ვეწრეთ
ეწერეთ
ეწერნენ

II კავშირებითი (Optative)

A. (S.) ვეწრო – I (should) be written 

ვეწრო
ეწერო
ეწეროს
ვეწრნეთ / ვეწეროთ
ეწერნეთ / ეწეროთ
ეწერნენ / ეწერონ
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S.) ვწერებულვარ – (it seems) I have been written 

ვწერებულვარ
წერებულხარ
წერებულა
ვწერებულვართ
წერებულხართ
წერებულან

B. (S., O.ind.) ვსწერებივარ – (it seems) I have been written by/for him/her/it

ვსწერებივარ
სწერებიხარ
სწერებია
ვსწერებივართ
სწერებიხართ
სწერებიან

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S.) ვწერებულიყავ(ი) – (if) I had been written…

ვწერებულიყავ(ი)
წერებულიყავ(ი)
წერებულიყო
ვწერებულიყავით
წერებულიყავით
წერებულიყვნენ
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B. (S., O.ind.) ვსწერებოდი- (if) I had been written by him/her/it…

ვსწერებოდი
სწერებოდი 
სწერებოდა
ვსწერებოდით
სწერებოდით 
სწერებოდნენ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S.) ვწერებულიყო – (I wish) I could be written 

ვწერებულიყო
სწერებულიყო
წერებულიყოს
ვწერებულიყოთ
სწერებულიყოთ
წერებულიყონ

B. (S., O.ind.) ვსწერებოდე – (I wish) I could be written by him/her/it

ვსწერებოდე
სწერებოდე 
სწერებოდეს
ვსწერებოდეთ
სწერებოდეთ 
სწერებოდნენ
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10.2.5. ცხოვრობს – he/she lives

I სერია (Series I)

აწმყო (Present)

A. (S.) ვცხოვრობ – I am living / I live

ვცხოვრობ
ცხოვრობ
ცხოვრობს
ვცხოვრობთ
ცხოვრობთ
ცხოვრობენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S.) ვცხოვრობდი – I was living

ვცხოვრობდი
ცხოვრობდი
ცხოვრობდა
ვცხოვრობდით
ცხოვრობდით
ცხოვრობდნენ
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აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S.) ვცხოვრობდე – (if) I were living…

ვცხოვრობდე
ცხოვრობდე
ცხოვრობდეს
ვცხოვრობდეთ
ცხოვრობდეთ
ცხოვრობდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S.) ვიცხოვრებ – I will live

ვიცხოვრებ
იცხოვრებ
იცხოვრებს
ვიცხოვრებთ
იცხოვრებთ
იცხოვრებენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S.) ვიცხოვრებდი – I would live

ვიცხოვრებდი
იცხოვრებდი
იცხოვრებდა
ვიცხოვრებდით
იცხოვრებდით
იცხოვრებდნენ
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მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S.) ვიცხოვრებდე – (if) I were to live…

ვიცხოვრებდე
იცხოვრებდე
იცხოვრებდეს
ვიცხოვრებდეთ
იცხოვრებდეთ
იცხოვრებდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S.) ვიცხოვრე – I lived

ვიცხოვრე
იცხოვრე
იცხოვრა
ვიცხოვრეთ
იცხოვრეთ
იცხოვრეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S.) ვიცხოვრო – I (should) live 

ვიცხოვრო
იცხოვრო
იცხოვროს
ვიცხოვროთ
იცხოვროთ
იცხოვრონ
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S.) მიცხოვრია – (it seems) I have lived 

მიცხოვრია
გიცხოვრია
უცხოვრია
გვიცხოვრია
გიცხოვრიათ
უცხოვრიათ

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S.) მეცხოვრა – (if) I had lived…

მეცხოვრა
გეცხოვრა
ეცხოვრა
გვეცხოვრა
გეცხოვრათ
ეცხოვრათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S.) მეცხოვროს – (I wish) I could live 

მეცხოვროს
გეცხოვროს
ეცხოვროს
გვეცხოვროს
გეცხოვროთ
ეცხოვროთ
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10.2.6. გარბის – he/she runs

I სერია (Series I)

აწმყო (Present)

A. (S.) გავრბივარ – I am running / I run

გავრბივარ
გარბიხარ 
გარბის
გავრბივართ
გარბიხართ 
გარბიან

B. (S., O.ind.) გავურბივარ – I am running away from him/her/it / I run away from him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგირბივარ გავურბივარ ----- გაგირბივართ გავურბივარ

II s. გამირბიხარ ----- გაურბიხარ გაგვირბიხარ ----- გაურბიხარ

III s. გამირბის გაგირბის გაურბის გაგვირბის გაგირბით გაურბის

I pl. ----- გაგირბივართ გავურბივართ ----- გაგირბივართ გავურბივართ

II pl. გამირბიხართ ----- გაურბიხართ გაგვირბიხართ ----- გაურბიხართ

III pl. გამირბიან გაგირბიან გაურბიან გაგვირბიან გაგირბიან გაურბიან
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უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S.) გავრბოდი – I was running

გავრბოდი
გარბოდი 
გარბოდა
გავრბოდით
გარბოდით 
გარბოდნენ

B. (S., O.ind.) გავურბოდი – I was running away from him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგირბოდი გავურბოდი ----- გაგირბოდით გავურბოდი

II s. გამირბოდი ----- გაურბოდი გაგვირბოდი ----- გაურბოდი

III s. გამირბოდა გაგირბოდა გაურბოდა გაგვირბოდა გაგირბოდათ გაურბოდა

I pl. ----- გაგირბოდით გავურბოდით ----- გაგირბოდით გავურბოდით

II pl. გამირბოდით ----- გაურბოდით გაგვირბოდით ----- გაურბოდით

III pl. გამირბოდნენ გაგირბოდნენ გაურბოდნენ გაგვირბოდნენ გაგირბოდნენ გაურბოდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S.) გავრბოდე – (if) I were running…

გავრბოდე
გარბოდე 
გარბოდეს
გავრბოდეთ
გარბოდეთ 
გარბოდნენ
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B. (S., O.ind.) გავურბოდე – (if) I were running away from him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგირბოდე გავურბოდე ----- გაგირბოდეთ გავურბოდე

II s. გამირბოდე ----- გაურბოდე გაგვირბოდე ----- გაურბოდე

III s. გამირბოდეს გაგირბოდეს გაურბოდეს გაგვირბოდეს გაგირბოდეთ გაურბოდეს

I pl. ----- გაგირბოდეთ გავურბოდეთ ----- გაგირბოდეთ გავურბოდეთ

II pl. გამირბოდეთ ----- გაურბოდეთ გაგვირბოდეთ ----- გაურბოდეთ

III pl. გამირბოდნენ გაგირბოდნენ გაურბოდნენ გაგვირბოდნენ გაგირბოდნენ გაურბოდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S.) გავიქცევი – I will run

გავიქცევი
გაიქცევი
გაიქცევა
გავიქცევით
გაიქცევით
გაიქცევიან

B. (S., O.ind.) გავექცევი – I will run away from him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგექცევი გავექცევი ----- გაგექცევით გავექცევი

II s. გამექცევი ----- გაექცევი გაგვექცევი ----- გაექცევი

III s. გამექცევა გაგექცევა გაექცევა გაგვექცევა გაგექცევათ გაექცევა

I pl. ----- გაგექცევით გავექცევით ----- გაგექცევით გავექცევით

II pl. გამექცევით ----- გაექცევით გაგვექცევით ----- გაექცევით

III pl. გამექცევიან გაგექცევიან გაექცევიან გაგვექცევიან გაგექცევიან გაექცევიან
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ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S.) გავიქცეოდი – I would run

გავიქცეოდი
გაიქცეოდი
გაიქცეოდა
გავიქცეოდით
გაიქცეოდით
გაიქცეოდნენ

B. (S., O.ind.) გავექცეოდი – I would run away from him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგექცეოდი გავექცეოდი ----- გაგექცეოდით გავექცეოდი

II s. გამექცეოდი ----- გაექცეოდი გაგვექცეოდი ----- გაექცეოდი

III s. გამექცეოდა გაგექცეოდა გაექცეოდა გაგვექცეოდა გაგექცეოდათ გაექცეოდა

I pl. ----- გაგექცეოდით გავექცეოდით ----- გაგექცეოდით გავექცეოდით

II pl. გამექცეოდით ----- გაექცეოდით გაგვექცეოდით ----- გაექცეოდით

III pl. გამექცეოდნენ გაგექცეოდნენ გაექცეოდნენ გაგვექცეოდნენ გაგექცეოდნენ გაექცეოდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S.) გავიქცეოდე – (if) I were to run…

გავიქცეოდე
გაიქცეოდე
გაიქცეოდეს
გავიქცეოდეთ
გაიქცეოდეთ
გაიქცეოდნენ
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B. (S., O.ind.) გავექცეოდე – (if) I were to run away from him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგექცეოდე გავექცეოდე ----- გაგექცეოდეთ გავექცეოდე

II s. გამექცეოდე ----- გაექცეოდე გაგვექცეოდე ----- გაექცეოდე

III s. გამექცეოდეს გაგექცეოდეს გაექცეოდეს გაგვექცეოდეს გაგექცეოდეთ გაექცეოდეს

I pl. ----- გაგექცეოდეთ გავექცეოდეთ ----- გაგექცეოდეთ გავექცეოდეთ

II pl. გამექცეოდეთ ----- გაექცეოდეთ გაგვექცეოდეთ ----- გაექცეოდეთ

III pl. გამექცეოდნენ გაგექცეოდნენ გაექცეოდნენ გაგვექცეოდნენ გაგექცეოდნენ გაექცეოდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S.) გავიქეცი – I ran

გავიქეცი
გაიქეცი
გაიქცა
გავიქეცით
გაიქეცით
გაიქცნენ

B. (S., O.ind.) გავექეცი – I ran away from him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგექეცი გავექეცი ----- გაგექეცით გავექეცი

II s. გამექეცი ----- გაექეცი გაგვექეცი ----- გაექეცი

III s. გამექცა გაგექცა გაექცა გაგვექცა გაგექცათ გაექცა

I pl. ----- გაგექეცით გავექეცით ----- გაგექეცით გავექეცით

II pl. გამექეცით ----- გაექეცით გაგვექეცით ----- გაექეცით

III pl. გამექცნენ გაგექცნენ გაექცნენ გაგვექცნენ გაგექცნენ გაექცნენ
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II კავშირებითი (Optative)

A. (S.) გავიქცე – I (should) run 

გავიქცე
გაიქცე
გაიქცეს
გავიქცეთ
გაიქცეთ
გაიქცნენ

B. (S., O.ind.) გავექცე – I (should) run away from/her/it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგექცე გავექცე ----- გაგექცეთ გავექცე

II s. გამექცე ----- გაექცე გაგვექცე ----- გაექცე

III s. გამექცეს გაგექცეს გაექცეს გაგვექცეს გაგექცეთ გაექცეს

I pl. ----- გაგექცეთ გავექცეთ ----- გაგექცეთ გავექცეთ

II pl. გამექცეთ ----- გაექცეთ გაგვექცეთ ----- გაექცეთ

III pl. გამექცნენ გაგექცნენ გაექცნენ გაგვექცნენ გაგექცნენ გაექცნენ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S.) გავქცეულვარ – (it seems) I have been running 

გავქცეულვარ
გაქცეულხარ
გაქცეულა
გავქცეულვართ
გაქცეულხართ
გაქცეულან
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B. (S., O.ind.) გავქცევივარ – it seems) I have been running away from him/her/it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგქცევივარ გავქცევივარ ----- გაგქცევივართ გავქცევივარ

II s. გამქცევიხარ ----- გაქცევიხარ გაგვქცევიხარ ----- გაქცევიხარ

III s. გამქცევია გაგქცევია გაქცევია გაგვქცევია გაგქცევიათ გაქცევია

I pl. ----- გაგქცევივართ გავქცევივართ ----- გაგქცევივართ გავქცევივართ

II pl. გამქცევიხართ ----- გაქცევიხართ გაგვქცევიხართ ----- გაქცევიხართ

III pl. გამქცევიან გაგქცევიან გაქცევიან გაგვქცევიან გაგქცევიან გაქცევიან

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S.) გავქცეულიყავ(ი) – (if) I had been running…

გავქცეულიყავ(ი)
გაქცეულიყავ(ი)
გაქცეულიყო
გავქცეულიყავით
გაქცეულიყავით
გაქცეულიყვნენ

B. (S., O.ind.) გავქცეოდი – (if) I had been running away from him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგქცეოდი გავქცეოდი ----- გაგქცეოდით გავქცეოდი

II s. გამქცეოდი ----- გაქცეოდი გაგვქცეოდი ----- გაქცეოდი

III s. გამქცეოდა გაგქცეოდა გაქცეოდა გაგვქცეოდა გაგქცეოდათ გაქცეოდა

I pl. ----- გაგქცეოდით გავქცეოდით ----- გაგქცეოდით გავქცეოდით

II pl. გამქცეოდით ----- გაქცეოდით გაგვქცეოდით ----- გაქცეოდით

III pl. გამქცეოდნენ გაგქცეოდნენ გაქცეოდნენ გაგვქცეოდნენ გაგქცეოდნენ გაქცეოდნენ
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III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S.) გავქცეულიყო – (I wish) I could run 

გავქცეულიყო
გაქცეულიყო
გაქცეულიყოს
გავქცეულიყოთ
გაქცეულიყოთ
გაქცეულიყონ

B. (S., O.ind.) გავქცეოდე – (I wish) I could run away from him/her/it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაგქცეოდე გავქცეოდე ----- გაგქცეოდეთ გავქცეოდე

II s. გამქცეოდე ----- გაქცეოდე გაგვქცეოდე ----- გაქცეოდე

III s. გამქცეოდეს გაგქცეოდეს გაქცეოდეს გაგვქცეოდეს გაგქცეოდეთ გაქცეოდეს

I pl. ----- გაგქცეოდეთ გავქცეოდეთ ----- გაგქცეოდეთ გავქცეოდეთ

II pl. გამქცეოდეთ ----- გაქცეოდეთ გაგვქცეოდეთ ----- გაქცეოდეთ

III pl. გამქცეოდნენ გაგქცეოდნენ გაქცეოდნენ გაგვქცეოდნენ გაგქცეოდნენ გაქცეოდნენ
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10.2.7. აქვს – he/she has (it – inanimate)

ქონა – to have

I სერია (Series I)

აწმყო (Present)

A. (O.ind., S.) მაქვს – I am having it / I have it
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X მაქვს ----- X მაქვს

II s. X ----- გაქვს X ----- გაქვს

III s. X X აქვს X X აქვს

I pl. ----- X გვაქვს ----- X გვაქვს

II pl. X ----- გაქვთ X ----- გაქვთ

III pl. X X აქვთ X X აქვთ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (O.ind., S.) მქონდა – I was having it
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X მქონდა ----- X მქონდა

II s. X ----- გქონდა X ----- გქონდა

III s. X X ჰქონდა X X ჰქონდა

I pl. ----- X გვქონდა ----- X გვქონდა

II pl. X ----- გქონდათ X ----- გქონდათ

III pl. X X ჰქონდათ X X ჰქონდათ
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აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (O.ind., S.) მქონდეს – (if) I were having it…
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X მქონდეს ----- X მქონდეს

II s. X ----- გქონდეს X ----- გქონდეს

III s. X X ჰქონდეს X X ჰქონდეს

I pl. ----- X გვქონდეს ----- X გვქონდეს

II pl. X ----- გქონდეთ X ----- გქონდეთ

III pl. X X ჰქონდეთ X X ჰქონდეთ

მყოფადი (Future)

A. (O.ind., S.) მექნება – I will have it
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X მექნება ----- X მექნება

II s. X ----- გექნება X ----- გექნება

III s. X X ექნება X X ექნება

I pl. ----- X გვექნება ----- X გვექნება

II pl. X ----- გექნებათ X ----- გექნებათ

III pl. X X ექნებათ X X ექნებათ
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ხოლმეობითი (Conditional)

A. (O.ind., S.) მექნებოდა – I would have it
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X მექნებოდა ----- X მექნებოდა

II s. X ----- გექნებოდა X ----- გექნებოდა

III s. X X ექნებოდა X X ექნებოდა

I pl. ----- X გვექნებოდა ----- X გვექნებოდა

II pl. X ----- გექნებოდათ X ----- გექნებოდათ

III pl. X X ექნებოდათ X X ექნებოდათ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (O.ind., S.) მექნებოდეს – (if) I were to have it…
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X მექნებოდეს ----- X მექნებოდეს

II s. X ----- გექნებოდეს X ----- გექნებოდეს

III s. X X ექნებოდეს X X ექნებოდეს

I pl. ----- X გვექნებოდეს ----- X გვექნებოდეს

II pl. X ----- გექნებოდეთ X ----- გექნებოდეთ

III pl. X X ექნებოდეთ X X ექნებოდეთ
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II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.ind.) ვიქონიე – I had it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X ვიქონიე ----- X ვიქონიე

II s. X ----- იქონიე X ----- იქონიე

III s. X X იქონია X X იქონია

I pl. ----- X ვიქონიეთ ----- X ვიქონიეთ

II pl. X ----- იქონიეთ X ----- იქონიეთ

III pl. X X იქონიეს X X იქონიეს

B. (S., O.ind.) ვუქონიე – I had it for of him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X ვუქონიე ----- X ვუქონიე

II s. X ----- უქონიე X ----- უქონიე

III s. X X უქონია X X უქონია

I pl. ----- X ვუქონიეთ ----- X ვუქონიეთ

II pl. X ----- უქონიეთ X ----- უქონიეთ

III pl. X X უქონიეს X X უქონიეს
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II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.ind.) ვიქონიო – I (should) have it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X ვიქონიო ----- X ვიქონიო

II s. X ----- იქონიო X ----- იქონიო

III s. X X იქონიოს X X იქონიოს

I pl. ----- X ვიქონიოთ ----- X ვიქონიოთ

II pl. X ----- იქონიოთ X ----- იქონიოთ

III pl. X X იქონიონ X X იქონიონ

B. (S., O.ind.) ვუქონიო – I (should) have it for him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X ვუქონიო ----- X ვუქონიო

II s. X ----- უქონიო X ----- უქონიო

III s. X X უქონიოს X X უქონიოს

I pl. ----- X ვუქონიოთ ----- X ვუქონიოთ

II pl. X ----- უქონიოთ X ----- უქონიოთ

III pl. X X უქონიონ X X უქონიონ
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (O.ind., S.) მქონია – (it seems) I have had it 
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X მქონია ----- X მქონია

II s. X ----- გქონია X ----- გქონია

III s. X X ჰქონია X X ჰქონია

I pl. ----- X გვქონია ----- X გვქონია

II pl. X ----- გქონიათ X ----- გქონიათ

III pl. X X ჰქონიათ X X ჰქონიათ

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (O.ind., S.) მქონოდა –  (if) I had had it…
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X მქონოდა ----- X მქონოდა

II s. X ----- გქონოდა X ----- გქონოდა

III s. X X ჰქონოდა X X ჰქონოდა

I pl. ----- X გვქონოდა ----- X გვქონოდა

II pl. X ----- გქონოდათ X ----- გქონოდათ

III pl. X X ჰქონოდათ X X ჰქონოდათ
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III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (O.ind., S.) მქონოდეს – (I wish) I could have it 
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X მქონოდეს ----- X მქონოდეს

II s. X ----- გქონოდეს X ----- გქონოდეს

III s. X X ჰქონოდეს X X ჰქონოდეს

I pl. ----- X გვქონოდეს ----- X გვქონოდეს

II pl. X ----- გქონოდეთ X ----- გქონოდეთ

III pl. X X ჰქონოდეთ X X ჰქონოდეთ

Causative Conjugation

Causatives are always transitive by nature, however for organizational purposes the following forms for “kona  (to have ” – inanimate) 

are listed below with this intransitive conjugation.

The ats'mq'o (Present) rows do not exist for this conjugation.

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაქონინებ  – I will make him/her/it have it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაქონინებ ვაქონინებ ----- გაქონინებთ ვაქონინებ

II s. მაქონინებ ----- აქონინებ გვაქონინებ ----- აქონინებ

III s. მაქონინებს გაქონინებს აქონინებს გვაქონინებს გაქონინებთ აქონინებს

I pl. ----- გაქონინებთ ვაქონინებთ ----- გაქონინებთ ვაქონინებთ

II pl. მაქონინებთ ----- აქონინებთ გვაქონინებთ ----- აქონინებთ

III pl. მაქონინებენ გაქონინებენ აქონინებენ გვაქონინებენ გაქონინებენ აქონინებენ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუქონინებ – I will make him/her/it have it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიქონინებ ვუქონინებ ----- გიქონინებთ ვუქონინებ

II s. მიქონინებ ----- უქონინებ გვიქონინებ ----- უქონინებ

III s. მიქონინებს გიქონინებს უქონინებს გვიქონინებს გიქონინებთ უქონინებს

I pl. ----- გიქონინებთ ვუქონინებთ ----- გიქონინებთ ვუქონინებთ

II pl. მიქონინებთ ----- უქონინებთ გვიქონინებთ ----- უქონინებთ

III pl. მიქონინებენ გიქონინებენ უქონინებენ გვიქონინებენ გიქონინებენ უქონინებენ

C. (S., O.d.) ვიქონინებ – I will make (him/her/it) have it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიქონინებ ----- ----- ვიქონინებ

II s. ----- ----- იქონინებ ----- ----- იქონინებ

III s. ----- ----- იქონინებს ----- ----- იქონინებს

I pl. ----- ----- ვიქონინებთ ----- ----- ვიქონინებთ

II pl. ----- ----- იქონინებთ ----- ----- იქონინებთ

III pl. ----- ----- იქონინებენ ----- ----- იქონინებენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაქონინებდი – I would make him/her/it have it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაქონინებდი ვაქონინებდი ----- გაქონინებდით ვაქონინებდი

II s. მაქონინებდი ----- აქონინებდი გვაქონინებდი ----- აქონინებდი

III s. მაქონინებდა გაქონინებდა აქონინებდა გვაქონინებდა გაქონინებდათ აქონინებდა

I pl. ----- გაქონინებდით ვაქონინებდით ----- გაქონინებდით ვაქონინებდით

II pl. მაქონინებდით ----- აქონინებდით გვაქონინებდით ----- აქონინებდით

III pl. მაქონინებდნენ გაქონინებდნენ აქონინებდნენ გვაქონინებდნენ გაქონინებდნენ აქონინებდნენ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუქონინებდი – I would make him/her/it have it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიქონინებდი ვუქონინებდი ----- გიქონინებდით ვუქონინებდი

II s. მიქონინებდი ----- უქონინებდი გვიქონინებდი ----- უქონინებდი

III s. მიქონინებდა გიქონინებდა უქონინებდა გვიქონინებდა გიქონინებდათ უქონინებდა

I pl. ----- გიქონინებდით ვუქონინებდით ----- გიქონინებდით ვუქონინებდით

II pl. მიქონინებდით ----- უქონინებდით გვიქონინებდით ----- უქონინებდით

III pl. მიქონინებდნენ გიქონინებდნენ უქონინებდნენ გვიქონინებდნენ გიქონინებდნენ უქონინებდნენ

C. (S., O.d.) ვიქონინებდი –   I would make (him/her/it) have it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიქონინებდი ----- ----- ვიქონინებდი

II s. ----- ----- იქონინებდი ----- ----- იქონინებდი

III s. ----- ----- იქონინებდა ----- ----- იქონინებდა

I pl. ----- ----- ვიქონინებდით ----- ----- ვიქონინებდით

II pl. ----- ----- იქონინებდით ----- ----- იქონინებდით

III pl. ----- ----- იქონინებდნენ ----- ----- იქონინებდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაქონინებდე – (if) I were to make him/her/it have it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაქონინებდე ვაქონინებდე ----- გაქონინებდეთ ვაქონინებდე

II s. მაქონინებდე ----- აქონინებდე გვაქონინებდე ----- აქონინებდე

III s. მაქონინებდეს გაქონინებდეს აქონინებდეს გვაქონინებდეს გაქონინებდეთ აქონინებდეს

I pl. ----- გაქონინებდეთ ვაქონინებდეთ ----- გაქონინებდეთ ვაქონინებდეთ

II pl. მაქონინებდეთ ----- აქონინებდეთ გვაქონინებდეთ ----- აქონინებდეთ

III pl. მაქონინებდნენ გაქონინებდნენ აქონინებდნენ გვაქონინებდნენ გაქონინებდნენ აქონინებდნენ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუქონინებდე – (if) I were to make him/her/it have it (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიქონინებდე ვუქონინებდე ----- გიქონინებდეთ ვუქონინებდე

II s. მიქონინებდე ----- უქონინებდე გვიქონინებდე ----- უქონინებდე

III s. მიქონინებდეს გიქონინებდეს უქონინებდეს გვიქონინებდეს გიქონინებდეთ უქონინებდეს

I pl. ----- გიქონინებდეთ ვუქონინებდეთ ----- გიქონინებდეთ ვუქონინებდეთ

II pl. მიქონინებდეთ ----- უქონინებდეთ გვიქონინებდეთ ----- უქონინებდეთ

III pl. მიქონინებდნენ გიქონინებდნენ უქონინებდნენ გვიქონინებდნენ გიქონინებდნენ უქონინებდნენ

C. (S., O.d.) ვიქონინებდე – (if) I were to make (him/her/it) have it for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიქონინებდე ----- ----- ვიქონინებდე

II s. ----- ----- იქონინებდე ----- ----- იქონინებდე

III s. ----- ----- იქონინებდეს ----- ----- იქონინებდეს

I pl. ----- ----- ვიქონინებდეთ ----- ----- ვიქონინებდეთ

II pl. ----- ----- იქონინებდეთ ----- ----- იქონინებდეთ

III pl. ----- ----- იქონინებდნენ ----- ----- იქონინებდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაქონინე – I made him/her/it have it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაქონინე ვაქონინე ----- გაქონინეთ ვაქონინე

II s. მაქონინე ----- აქონინე გვაქონინე ----- აქონინე

III s. მაქონინა გაქონინა აქონინა გვაქონინა გაქონინათ აქონინა

I pl. ----- გაქონინეთ ვაქონინეთ ----- გაქონინეთ ვაქონინეთ

II pl. მაქონინეთ ----- აქონინეთ გვაქონინეთ ----- აქონინეთ

III pl. მაქონინეს გაქონინეს აქონინეს გვაქონინეს გაქონინეს აქონინეს
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუქონინე – I made him/her/it have it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიქონინე ვუქონინე ----- გიქონინეთ ვუქონინე

II s. მიქონინე ----- უქონინე გვიქონინე ----- უქონინე

III s. მიქონინა გიქონინა უქონინა გვიქონია გიქონინათ უქონინა

I pl. ----- გიქონინეთ ვუქონინეთ ----- გიქონინეთ ვუქონინეთ

II pl. მიქონინეთ ----- უქონინეთ გვიქონინეთ ----- უქონინეთ

III pl. მიქონინეს გიქონინეს უქონინეს გვიქონინეს გიქონინეს უქონინეს

C. (S., O.d.) ვიქონინე – I made (him/her/it) have it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიქონინე ----- ----- ვიქონინე

II s. ----- ----- იქონინე ----- ----- იქონინე

III s. ----- ----- იქონინა ----- ----- იქონინა

I pl. ----- ----- ვიქონინეთ ----- ----- ვიქონინეთ

II pl. ----- ----- იქონინეთ ----- ----- იქონინეთ

III pl. ----- ----- იქონინეს ----- ----- იქონინეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაქონინო  – I (should) make him/her/it have it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაქონინო ვაქონინო ----- გაქონინოთ ვაქონინო

II s. მაქონინო ----- აქონინო გვაქონინო ----- აქონინო

III s. მაქონინოს გაქონინოს აქონინოს გვაქონინოს გაქონინოთ აქონინოს

I pl. ----- გაქონინოთ ვაქონინოთ ----- გაქონინოთ ვაქონინოთ

II pl. მაქონინოთ ----- აქონინოთ გვაქონინოთ ----- აქონინოთ

III pl. მაქონინონ გაქონინონ აქონინონ გვაქონინონ გაქონინონ აქონინონ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუქონინო – I (should) make him/her/it have it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიქონინო ვუქონინო ----- გიქონინოთ ვუქონინო

II s. მიქონინო ----- უქონინო გვიქონინო ----- უქონინო

III s. მიქონინოს გიქონინოს უქონინოს გვიქონინოს გიქონინოთ უქონინოს

I pl. ----- გიქონინოთ ვუქონინოთ ----- გიქონინოთ ვუქონინოთ

II pl. მიქონინოთ ----- უქონინოთ გვიქონინოთ ----- უქონინოთ

III pl. მიქონინონ გიქონინონ უქონინონ გვიქონინონ გიქონინონ უქონინონ

C. (S., O.d.) ვიქონინო  – I (should) make (him/her/it) have it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიქონინო ----- ----- ვიქონინო

II s. ----- ----- იქონინო ----- ----- იქონინო

III s. ----- ----- იქონინოს ----- ----- იქონინოს

I pl. ----- ----- ვიქონინოთ ----- ----- ვიქონინოთ

II pl. ----- ----- იქონინოთ ----- ----- იქონინოთ

III pl. ----- ----- იქონინონ ----- ----- იქონინონ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) მიქონინებია – (it seems) I have made (him/her/it) have it 
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X მიქონინებია ----- X მიქონინებია

II s. X ----- გიქონინებია X ----- გიქონინებია

III s. X X უქონინებია X X უქონინებია

I pl. ----- X გვიქონინებია ----- X გვიქონინებია

II pl. X ----- გიქონინებიათ X ----- გიქონინებიათ

III pl. X X უქონინებიათ X X უქონინებიათ
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II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) მექონინებინა – (if) I had made (him/her/it) have it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X მექონინებინა ----- X მექონინებინა

II s. X ----- გექონინებინა X ----- გექონინებინა

III s. X X ექონინებინა X X ექონინებინა

I pl. ----- X გვექონინებინა ----- X გვექონინებინა

II pl. X ----- გექონინებინათ X ----- გექონინებინათ

III pl. X X ექონინებინათ X X ექონინებინათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) მექონინებინოს – (I wish) I could made (him/her/it) have it 
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- X მექონინებინოს ----- X მექონინებინოს

II s. X ----- გექონინებინოს X ----- გექონინებინოს

III s. X X ექონინებინოს X X ექონინებინოს

I pl. ----- X გვექონინებინოს ----- X გვექონინებინოს

II pl. X ----- გექონინებინოთ X ----- გექონინებინოთ

III pl. X X ექონინებინოთ X X ექონინებინოთ
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10.2.8. ჰყავს – he/she has (him/her – animate)

(ყოლა – to have)

As with certain transitive verbs, there is a strong tendency to unify the singular and plural froms for the III person fromal subject,  

compare:

Singular Plural

მყავს I am having / I have him/her/it მყავს / მყვანან I am having / I have them

მყავდა I was having him/her/it მყავდა / მყავდნენ I was having them

მყავდეს (if) I were having him/her/it… მყავდეს / მყავდნენ (if) I were having them…

The plural forms mq'vanan - I have them (more than one person), mq'avdnen - I was having them / (if) I were having them , etc.…  

can only be used for animate arguments.

I სერია (Series I)

აწმყო (Present)

A. (O.ind., S.) მყავს – I am having him/her/it / I have him/her/it
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მყავხარ მყავს ----- მყავხართ მყავს

II s. გყავარ ----- გყავს გყავართ ----- გყავს

III s. ვყავარ ჰყავხარ ჰყავს ვყავართ ჰყავხართ ჰყავს

I pl. ----- გვყავხარ გვყავს ----- გვყავხართ გვყავს

II pl. გყავართ ----- გყავთ გყავართ ----- გყავთ

III pl. ვყავართ ჰყავხარ ჰყავთ ვყავართ ჰყავხართ ჰყავთ
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უწყვეტელი (Imperfect)

A. (O.ind., S.) მყავდა – I was having him/her/it
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მყავდი მყავდა ----- მყავდით მყავდა

II s. გყავდი ----- გყავდა გყავდით ----- გყავდა

III s. ვყავდი ჰყავდი ჰყავდა ვყავდით ჰყავდით ჰყავდა

I pl. ----- გვყავდით გვყავდა ----- გვყავდით გვყავდა

II pl. გყავდით ----- გყავდათ გყავდით ----- გყავდათ

III pl. ვყავდით ჰყავდი ჰყავდათ ვყავდით ჰყავდით ჰყავდათ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (O.ind., S.) მყავდეს – (if) I were to have him/her/it…
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მყავდე მყავდეს ----- მყავდეთ მყავდეს

II s. გყავდე ----- გყავდეს გყავდეთ ----- გყავდეს

III s. ვყავდე ჰყავდე ჰყავდეს ვყავდეთ ჰყავდეთ ჰყავდეს

I pl. ----- გვყავდეთ გვყავდეს ----- გვყავდეთ გვყავდეს

II pl. გყავდეთ ----- გყავდეთ გყავდეთ ----- გყავდეთ

III pl. ვყავდეთ ჰყავდე ჰყავდეთ ვყავდეთ ჰყავდეთ ჰყავდეთ
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მყოფადი (Future)

A. (O.ind., S.) მეყოლება – I will have him/her/it
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მეყოლები მეყოლება ----- მეყოლებით მეყოლება

II s. გეყოლები ----- გეყოლება გეყოლებით ----- გეყოლება

III s. ვეყოლები ეყოლები ეყოლება ვეყოლებით ეყოლებით ეყოლება

I pl. ----- გვეყოლები გვეყოლება ----- გვეყოლებით გვეყოლება

II pl. გეყოლებით ----- გეყოლებათ გეყოლებით ----- გეყოლებათ

III pl. ვეყოლები ეყოლებათ ეეყოლებათ ვეყოლებით ეყოლებით ეეყოლებათ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (O.ind., S.) მეყოლებოდა – I would have him/her/it
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მეყოლებოდი მეყოლებოდა ----- მეყოლებოდით მეყოლებოდა

II s. გეყოლებოდი ----- გეყოლებოდა გეყოლებოდით ----- გეყოლებოდა

III s. ვეყოლებოდი ეყოლებოდი ეყოლებოდა ვეყოლებოდით ეყოლებოდით ეყოლებოდა

I pl. ----- გვეყოლებოდი გვეყოლებოდა ----- გვეყოლებოდით გვეყოლებოდა

II pl. გეყოლებოდით ----- გეყოლებოდათ გეყოლებოდით ----- გეყოლებოდათ

III pl. ვეყოლებოდი ეყოლებოდათ ეყოლებოდათ ვეყოლებოდით ეყოლებოდით ეყოლებოდათ
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მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (O.ind., S.) მეყოლებოდეს – (if) I were to have him/her/it…
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მეყოლებოდე მეყოლებოდეს ----- მეყოლებოდეთ მეყოლებოდეს

II s. გეყოლებოდე ----- გეყოლებოდეს გეყოლებოდეთ ----- გეყოლებოდეს

III s. ვეყოლებოდე ეყოლებოდე ეყოლებოდეს ვეყოლებოდეთ ეყოლებოდეთ ეყოლებოდეს

I pl. ----- გვეყოლებოდე გვეყოლებოდეს ----- გვეყოლებოდეთ გვეყოლებოდეს

II pl. გეყოლებოდეთ ----- გეყოლებოდეთ გეყოლებოდეთ ----- გეყოლებოდეთ

III pl. ვეყოლებოდე ეყოლებოდეთ ეყოლებოდეთ ვეყოლებოდეთ ეყოლებოდეთ ეყოლებოდეთ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.ind.) ვუყოლიე – I had him/her/it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიყოლიე ვუყოლიე ----- გიყოლიეთ ვუყოლიე

II s. მიყოლიე ----- უყოლიე გვიყოლიე ----- უყოლიე

III s. მიყოლია გიყოლია უყოლია გვიყოლია გიყოლიათ უყოლია

I pl. ----- გიყოლიეთ ვუყოლიეთ ----- გიყოლიეთ ვუყოლიეთ

II pl. მიყოლიეთ ----- უყოლიეთ გვიყოლიეთ ----- უყოლიეთ

III pl. მიყოლიეს გიყოლიეს უყოლიეს გვიყოლიეს გიყოლიეს უყოლიეს
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C. (S., O.ind.) ვიყოლიე – I had him/her/it for me
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიყოლიე ----- ----- ვიყოლიე

II s. ----- ----- იყოლიე ----- ----- იყოლიე

III s. ----- ----- იყოლია ----- ----- იყოლია

I pl. ----- ----- ვიყოლიეთ ----- ----- ვიყოლიეთ

II pl. ----- ----- იყოლიეთ ----- ----- იყოლიეთ

III pl. ----- ----- იყოლიეს ----- ----- იყოლიეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.ind.) ვუყოლიო – I (should) have him/her/it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიყოლიო ვუყოლიო ----- გიყოლიოთ ვუყოლიო

II s. მიყოლიო ----- უყოლიო გვიყოლიო ----- უყოლიო

III s. მიყოლიოს გიყოლიოს უყოლიოს გვიყოლიოს გიყოლიოთ უყოლიოს

I pl. ----- გიყოლიოთ ვუყოლიოთ ----- გიყოლიოთ ვუყოლიოთ

II pl. მიყოლიოთ ----- უყოლიოთ გვიყოლიოთ ----- უყოლიოთ

III pl. მიყოლიონ გიყოლიონ უყოლიონ გვიყოლიონ გიყოლიონ უყოლიონ

C. (S., O.ind.) ვიყოლიო – I (should) have him/her/it for me
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიყოლიო ----- ----- ვიყოლიო

II s. ----- ----- იყოლიო ----- ----- იყოლიო

III s. ----- ----- იყოლიოს ----- ----- იყოლიოს

I pl. ----- ----- ვიყოლიოთ ----- ----- ვიყოლიოთ

II pl. ----- ----- იყოლიოთ ----- ----- იყოლიოთ

III pl. ----- ----- იყოლიონ ----- ----- იყოლიონ
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (O.ind., S.) მყოლია – (it seems) that I have had him/her/it 
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მყოლიხარ მყოლია ----- მყოლიხართ მყოლია

II s. გყოლივარ ----- გყოლია გყოლივართ ----- გყოლია

III s. ვყოლივარ ჰყოლიხარ ჰყოლია ვყოლივართ ჰყოლიხართ ჰყოლია

I pl. ----- გვყოლიხარ გვყოლია ----- გვყოლიხართ გვყოლია

II pl. გყოლივართ ----- გყოლიათ გყოლივართ ----- გყოლიათ

III pl. ვყოლივარ ჰყოლიხარ ჰყოლიათ ვყოლივართ ჰყოლიხართ ჰყოლიათ

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (O.ind., S.) მყოლოდა – (if) I had had him/her/it…
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მყოლოდი მყოლოდა ----- მყოლოდით მყოლოდა

II s. გყოლოდი ----- გყოლოდა გყოლოდით ----- გყოლოდა

III s. ვყოლოდი ჰყოლოდი ჰყოლოდა ვყოლოდით ჰყოლოდით ჰყოლოდა

I pl. ----- გვყოლოდი გვყოლოდა ----- გვყოლოდით გვყოლოდა

II pl. გყოლოდით ----- გყოლოდათ გყოლოდით ----- გყოლოდათ

III pl. ვყოლოდი ჰყოლოდი ჰყოლოდათ ვყოლოდით ჰყოლოდით ჰყოლოდათ
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III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (O.ind., S.) მყოლოდეს – (I wish) I could have him/her/it 
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მყოლოდე მყოლოდეს ----- მყოლოდეთ მყოლოდეს

II s. გყოლოდე ----- გყოლოდეს გყოლოდეთ ----- გყოლოდეს

III s. ვყოლოდე ჰყოლოდე ჰყოლოდეს ვყოლოდეთ ჰყოლოდეთ ჰყოლოდეს

I pl. ----- გვყოლოდე გვყოლოდეს ----- გვყოლოდეთ გვყოლოდეს

II pl. გყოლოდეთ ----- გყოლოდეთ გყოლოდეთ ----- გყოლოდეთ

III pl. ვყოლოდე მყოლოდე მყოლოდეთ ვყოლოდეთ ჰყოლოდეთ მყოლოდეთ

Causative Conjugation

Like our intransitive conjugations of “kona” ( to have  “ ” – animate), we are exposing the causative conjugation for the verb “q ola’ ” ( to“  

have  ” – inanimate) below, despite the fact that causatives are transitive conjugations.

The ats’mq’o (Present) rows do not exist for this conjugation.

მყოფადი (Future)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაყოლინებ –  I will make him/her/it have him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაყოლინებ ვაყოლინებ ----- გაყოლინებთ ვაყოლინებ

II s. მაყოლინებ ----- აყოლინებ გვაყოლინებ ----- აყოლინებ

III s. მაყოლინებს გაყოლინებს აყოლინებს გვაყოლინებს გაყოლინებთ აყოლინებს

I pl. ----- გაყოლინებთ ვაყოლინებთ ----- გაყოლინებთ ვაყოლინებთ

II pl. მაყოლინებთ ----- აყოლინებთ გვაყოლინებთ ----- აყოლინებთ

III pl. მაყოლინებენ გაყოლინებენ აყოლინებენ გვაყოლინებენ გაყოლინებენ აყოლინებენ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუყოლინებ – I will make him/her/it have him/her/it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიყოლინებ ვუყოლინებ ----- გიყოლინებთ ვუყოლინებ

II s. მიყოლინებ ----- უყოლინებ გვიყოლინებ ----- უყოლინებ

III s. მიყოლინებს გიყოლინებს უყოლინებს გვიყოლინებს გიყოლინებთ უყოლინებს

I pl. ----- გიყოლინებთ ვუყოლინებთ ----- გიყოლინებთ ვუყოლინებთ

II pl. მიყოლინებთ ----- უყოლინებთ გვიყოლინებთ ----- უყოლინებთ

III pl. მიყოლინებენ გიყოლინებენ უყოლინებენ გვიყოლინებენ გიყოლინებენ უყოლინებენ

C. (S., O.d.) ვიყოლინებ – I will make (him/her/it) have him/her/it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიყოლინებ ----- ----- ვიყოლინებ

II s. ----- ----- იყოლინებ ----- ----- იყოლინებ

III s. ----- ----- იყოლინებს ----- ----- იყოლინებს

I pl. ----- ----- ვიყოლინებთ ----- ----- ვიყოლინებთ

II pl. ----- ----- იყოლინებთ ----- ----- იყოლინებთ

III pl. ----- ----- იყოლინებენ ----- ----- იყოლინებენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაყოლინებდი – I would make him/her/it have him/her/it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაყოლინებდი ვაყოლინებდი ----- გაყოლინებდით ვაყოლინებდი

II s. მაყოლინებდი ----- აყოლინებდი გვაყოლინებდი ----- აყოლინებდი

III s. მაყოლინებდა გაყოლინებდა აყოლინებდა გვაყოლინებდა გაყოლინებდათ აყოლინებდა

I pl. ----- გაყოლინებდით ვაყოლინებდით ----- გაყოლინებდით ვაყოლინებდით

II pl. მაყოლინებდით ----- აყოლინებდით გვაყოლინებდით ----- აყოლინებდით

III pl. მაყოლინებდნენ გაყოლინებდნენ აყოლინებდნენ გვაყოლინებდნენ გაყოლინებდნენ აყოლინებდნენ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუყოლინებდი – I would make him/her/it have him/her/it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიყოლინებდი ვუყოლინებდი ----- გიყოლინებდით ვუყოლინებდი

II s. მიყოლინებდი ----- უყოლინებდი გვიყოლინებდი ----- უყოლინებდი

III s. მიყოლინებდა გიყოლინებდა უყოლინებდა გვიყოლინებდა გიყოლინებდათ უყოლინებდა

I pl. ----- გიყოლინებდით ვუყოლინებდით ----- გიყოლინებდით ვუყოლინებდით

II pl. მიყოლინებდით ----- უყოლინებდით გვიყოლინებდით ----- უყოლინებდით

III pl. მიყოლინებდნენ გიყოლინებდნენ უყოლინებდნენ გვიყოლინებდნენ გვიყოლინებდნენ უყოლინებდნენ

C. (S., O.d.) ვიყოლინებდი – I would make (him/her/it) have him/her/it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიყოლინებდი ----- ----- ვიყოლინებდი

II s. ----- ----- იყოლინებდი ----- ----- იყოლინებდი

III s. ----- ----- იყოლინებდა ----- ----- იყოლინებდა

I pl. ----- ----- ვიყოლინებდით ----- ----- ვიყოლინებდით

II pl. ----- ----- იყოლინებდით ----- ----- იყოლინებდით

III pl. ----- ----- იყოლინებდნენ ----- ----- იყოლინებდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაყოლინებდე – (if) I were to make him/her/it have him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაყოლინებდე ვაყოლინებდე ----- გაყოლინებდეთ ვაყოლინებდე

II s. მაყოლინებდე ----- აყოლინებდე გვაყოლინებდე ----- აყოლინებდე

III s. მაყოლინებდეს გაყოლინებდეს აყოლინებდეს გვაყოლინებდეს გაყოლინებდეთ აყოლინებდეს

I pl. ----- გაყოლინებდეთ ვაყოლინებდეთ ----- გაყოლინებდეთ ვაყოლინებდეთ

II pl. მაყოლინებდეთ ----- აყოლინებდეთ გვაყოლინებდეთ ----- აყოლინებდეთ

III pl. მაყოლინებდნენ გაყოლინებდნენ აყოლინებდნენ გვაყოლინებდნენ გაყოლინებდნენ აყოლინებდნენ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუყოლინებდე – (if) I were to make him/her/it have him/her/it (for him/her/it)…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიყოლინებდე ვუყოლინებდე ----- გიყოლინებდეთ ვუყოლინებდე

II s. მიყოლინებდე ----- უყოლინებდე გვიყოლინებდე ----- უყოლინებდე

III s. მიყოლინებდეს გიყოლინებდეს უყოლინებდეს გვიყოლინებდეს გიყოლინებდეთ უყოლინებდეს

I pl. ----- გიყოლინებდეთ ვუყოლინებდეთ ----- გიყოლინებდეთ ვუყოლინებდეთ

II pl. მიყოლინებდეთ ----- უყოლინებდეთ გვიყოლინებდეთ ----- უყოლინებდეთ

III pl. მიყოლინებდნენ გიყოლინებდნენ უყოლინებდნენ გვიყოლინებდნენ გიყოლინებდნენ უყოლინებდნენ

C. (S., O.d.) ვიყოლინებდე – (if) I were to make (him/her/it) have him/her/it for me…

S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიყოლინებდე ----- ----- ვიყოლინებდე

II s. ----- ----- იყოლინებდე ----- ----- იყოლინებდე

III s. ----- ----- იყოლინებდეს ----- ----- იყოლინებდეს

I pl. ----- ----- ვიყოლინებდეთ ----- ----- ვიყოლინებდეთ

II pl. ----- ----- იყოლინებდეთ ----- ----- იყოლინებდეთ

III pl. ----- ----- იყოლინებდნენ ----- ----- იყოლინებდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაყოლინე – I made him/her/it have him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაყოლინე ვაყოლინე ----- გაყოლინეთ ვაყოლინე

II s. მაყოლინე ----- აყოლინე გვაყოლინე ----- აყოლინე

III s. მაყოლინა გაყოლინა აყოლინა გვაყოლინა გაყოლინათ აყოლინა

I pl. ----- გაყოლინეთ ვაყოლინეთ ----- გაყოლინეთ ვაყოლინეთ

II pl. მაყოლინეთ ----- აყოლინეთ გვაყოლინეთ ----- აყოლინეთ

III pl. მაყოლინეს გაყოლინეს აყოლინეს გვაყოლინეს გაყოლინეს აყოლინეს
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუყოლინე – I made him/her/it have him/her/it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიყოლინე ვუყოლინე ----- გიყოლინეთ ვუყოლინე

II s. მიყოლინე ----- უყოლინე გვიყოლინე ----- უყოლინე

III s. მიყოლინა გიყოლინა უყოლინა გვიყოლინა გიყოლინათ უყოლინა

I pl. ----- გიყოლინეთ ვუყოლინეთ ----- გიყოლინეთ ვუყოლინეთ

II pl. მიყოლინეთ ----- უყოლინეთ გვიყოლინეთ ----- უყოლინეთ

III pl. მიყოლინეს გიყოლინეს უყოლინეს გვიყოლინეს გიყოლინეს უყოლინეს

C. (S., O.d.) ვიყოლინე – I made (him/her/it) have him/her/it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიყოლინე ----- ----- ვიყოლინე

II s. ----- ----- იყოლინე ----- ----- იყოლინე

III s. ----- ----- იყოლინა ----- ----- იყოლინა

I pl. ----- ----- ვიყოლინეთ ----- ----- ვიყოლინეთ

II pl. ----- ----- იყოლინე ----- ----- იყოლინეთ

III pl. ----- ----- იყოლინეს ----- ----- იყოლინეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S., O.d., O.ind.) ვაყოლინო – I (should) make him/her/it have him/her/it  
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაყოლინო ვაყოლინო ----- გაყოლინოთ ვაყოლინო

II s. მაყოლინო ----- აყოლინო გვაყოლინო ----- აყოლინო

III s. მაყოლინოს გაყოლინოს აყოლინოს გვაყოლინოს გაყოლინოთ აყოლინოს

I pl. ----- გაყოლინოთ ვაყოლინოთ ----- გაყოლინოთ ვაყოლინოთ

II pl. მაყოლინოთ ----- აყოლინოთ გვაყოლინოთ ----- აყოლინოთ

III pl. მაყოლინონ გაყოლინონ აყოლინონ გვაყოლინონ გაყოლინონ აყოლინონ
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B. (S., O.d., O.ind.) ვუყოლინო – I (should) make him/her/it have him/her/it (for him/her/it)
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიყოლინო ვუყოლინო ----- გიყოლინოთ ვუყოლინო

II s. მიყოლინო ----- უყოლინო გვიყოლინო ----- უყოლინო

III s. მიყოლინოს გიყოლინოს უყოლინოს გვიყოლინოს გიყოლინოთ უყოლინოს

I pl. ----- გიყოლინოთ ვუყოლინოთ ----- გიყოლინოთ ვუყოლინოთ

II pl. მიყოლინოთ ----- უყოლინოთ გვიყოლინოთ ----- უყოლინოთ

III pl. მიყოლინონ გიყოლინონ უყოლინონ გვიყოლინონ გიყოლინონ უყოლინონ

C. (S., O.d.) ვიყოლინო – I (should) make (him/her/it) have him/her/it for me
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- ----- ვიყოლინო ----- ----- ვიყოლინო

II s. ----- ----- იყოლინო ----- ----- იყოლინო

III s. ----- ----- იყოლინოს ----- ----- იყოლინოს

I pl. ----- ----- ვიყოლინოთ ----- ----- ვიყოლინოთ

II pl. ----- ----- იყოლინო ----- ----- იყოლინოთ

III pl. ----- ----- იყოლინონ ----- ----- იყოლინონ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S., O.d.) მიყოლინებია – (it seems) I have made (him/her/it) have him/her/it 
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მიყოლინებიხარ მიყოლინებია ----- მიყოლინებიხართ მიყოლინებია

II s. გიყოლინებივარ ----- გიყოლინებია გიყოლინებივართ ----- გიყოლინებია

III s. ვუყოლინებივარ უყოლინებიხარ უყოლინებია ვუყოლინებივართ უყოლინებიხართ უყოლინებია

I pl. ----- გვიყოლინებიხარ გვიყოლინებია ----- გვიყოლინებიხართ გვიყოლინებიან 

II pl. გიყოლინებივართ ----- გიყოლინებიათ გიყოლინებივართ ----- გიყოლინებიათ

III pl. ვუყოლინებივარ უყოლინებიხარ უყოლინებიათ ვუყოლინებივართ უყოლინებიხართ უყოლინებიათ
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II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S., O.d.) მეყოლინებინა – (if) I had made (him/her/it) have him/her/it…
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მეყოლინებინე მეყოლინებინა ----- მეყოლინებინეთ მეყოლინებინა

II s. გეყოლინებინე ----- გეყოლინებინა გეყოლინებინეთ ----- გეყოლინებინა

III s. ვეყოლინებინე ეყოლინებინე ეყოლინებინა ვეყოლინებინეთ ეყოლინებინეთ ეყოლინებინა

I pl. ----- გვეყოლინებინე გვეყოლინებინა ----- გვეყოლინებინეთ გვეყოლინებინა

II pl. გეყოლინებინეთ ----- გეყოლინებინათ გეყოლინებინეთ ----- გეყოლინებინათ

III pl. ვეყოლინებინე ეყოლინებინე ეყოლინებინათ ვეყოლინებინეთ ეყოლინებინეთ ეყოლინებინათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S., O.d.) მეყოლინებინოს – (I wish) I could make (him/her/it) have him/her/it 
S./O.d. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მეყოლინებინო მეყოლინებინოს ----- მეყოლინებინოთ მეყოლინებინოს

II s. გეყოლინებინო ----- გეყოლინებინოს გეყოლინებინოთ ----- გეყოლინებინოს

III s. ვეყოლინებინო ეყოლინებინო ეყოლინებინოს ვეყოლინებინოთ ეყოლინებინოთ ეყოლინებინოს

I pl. ----- გვეყოლინებინო გვეყოლინებინოს ----- გვეყოლინებინოთ გვეყოლინებინოს

II pl. გეყოლინებინოთ ----- გეყოლინებინოთ გეყოლინებინოთ ----- გეყოლინებინოთ

III pl. ვეყოლინებინო ეყოლინებინო ეყოლინებინათ ვეყოლინებინოთ ეყოლინებინოთ ეყოლინებინოთ
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10.2.9. აკანკალებს – he/she/it shivers

I სერია (Series I)

აწმყო (Present)

A. (S.) მაკანკალებს – I am shivering / I shiver

მაკანკალებს
გაკანკალებს
აკანკალებს
გვაკანკალებს
გაკანკალებთ
აკანკალებთ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S.) მაკანკალებდა – I was shivering

მაკანკალებდა
გაკანკალებდა
აკანკალებდა
გვაკანკალებდა
გაკანკალებდათ
აკანკალებდათ
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აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S.) მაკანკალებდეს – (if) I were shivering…

მაკანკალებდეს
გაკანკალებდეს
აკანკალებდეს
გვაკანკალებდეს
გაკანკალებდათ
აკანკალებდათ

მყოფადი (Future)

A. (S.) ამაკანკალებს – I will be shivering

ამაკანკალებს
აგაკანკალებს
ააკანკალებს
აგვაკანკალებს
აგაკანკალებთ
ააკანკალებთ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S.) ამაკანკალებდა – I would be shivering

ამაკანკალებდა
აგაკანკალებდა
ააკანკალებდა
აგვაკანკალებდა
აგაკანკალებდათ
ააკანკალებდათ
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მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S.) ამაკანკალებდეს – (if) I were to be shivering…

ამაკანკალებდეს
აგაკანკალებდეს
ააკანკალებდეს
აგვაკანკალებდეს
აგაკანკალებდათ
ააკანკალებდათ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S.) მაკანკალა – I shivered

მაკანკალა
გაკანკალა
აკანკალა
გვაკანკალა
გაკანკალათ
აკანკალათ

II კავშირებითი (Optative)

A. (S.) მაკანკალოს – I (should) shiver 

მაკანკალოს
გაკანკალოს
აკანკალოს
გვაკანკალოს
გაკანკალოთ
აკანკალოთ
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S.) ავკანკალებულვარ – (it seems) I have been shivering

ავკანკალებულვარ
აკანკალებულხარ
აკანკალებულა
ავკანკალებულვართ
აკანკალებულხართ
აკანკალებულან

B. (S.) ავუკანკალებივარ – (it seems) he/she/it has made me shiver

ავუკანკალებივარ
აუკანკალებიხარ
აუკანკალებია
ავუკანკალებივართ
აუკანკალებიხართ
აუკანკალებია

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S.) ავკანკალებულიყავ(ი) – (if) I had been shivering…

ავკანკალებულიყავ(ი)
აკანკალებულიყავ(ი)
აკანკალებულიყო
ავკანკალებულიყავით
აკანკალებულიყავით
აკანკალებულიყვნენ
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B. (S.) ავეკანკალებინე – (if) he/she/it had made me shiver…

ავეკანკალებინე
აეკანკალებინე
აეკანკალებინა
ავეკანკალებინეთ
აეკანკალებინეთ
აეკანკალებინა

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S.) ავკანკალებულიყო – (I wish) I could shiver 

ავკანკალებულიყო
აკანკალებულიყო
აკანკალებულიყოს
ავკანკალებულიყოთ
აკანკალებულიყოთ
აკანკალებულიყონ

A. (S.) ავეკანკალებინო – (I wish) he/she/it could make me shiver

ავეკანკალებინო
აეკანკალებინო
აეკანკალებინოს
ავეკანკალებინოთ
აეკანკალებინოთ
აეკანკალებინოს
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10.2.10. ახსოვს – he/she remembers (it)

I სერია (Series I)

აწმყო (Present)

A. (O.ind., S.) მახსოვს – I am remembering it / I remember it
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მახსოვხარ მახსოვს ----- მახსოვართ მახსოვს

II s. გახსოვარ ----- გახსოვს გახსოვართ ----- გახსოვს

III s. ვახსოვარ ახსოვხარ ახსოვს ვახსოვართ ახსოვართ ახსოვს

I pl. ----- გვახსოვხარ გვახსოვს ----- გვახსოვართ გვახსოვს

II pl. გახსოვართ ----- გახსოვთ გახსოვართ ----- გახსოვთ

III pl. ვახსოვარ ახსოვხარ ახსოვთ ვახსოვართ ახსოვართ ახსოვთ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (O.ind., S.) მახსოვდა – I was remembering it
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მახსოვდი მახსოვდა ----- მახსოვდით მახსოვდა

II s. გახსოვდი ----- გახსოვდა გახსოვდით ----- გახსოვდა

III s. ვახსოვდი ახსოვდი ახსოვდა ვახსოვდით ახსოვდით ახსოვდა

I pl. ----- გვახსოვდი გვახსოვდა ----- გვახსოვდით გვახსოვდა

II pl. გახსოვდით ----- გახსოვდათ გახსოვდით ----- გახსოვდათ

III pl. ვახსოვდი ახსოვდი ახსოვდათ ვახსოვდით ახსოვდით ახსოვდათ
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აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (O.ind., S.) მახსოვდეს – (if) I were remembering it…
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მახსოვდე მახსოვდეს ----- მახსოვდეთ მახსოვდეს

II s. გახსოვდე ----- გახსოვდეს გახსოვდეთ ----- გახსოვდეს

III s. ვახსოვდე ახსოვდე ახსოვდეს ვახსოვდეთ ახსოვდეთ ახსოვდეს

I pl. ----- გვახსოვდე გვახსოვდეს ----- გვახსოვდეთ გვახსოვდეს

II pl. გახსოვდეთ ----- გახსოვდეთ გახსოვდეთ ----- გახსოვდეთ

III pl. ვახსოვდე ახსოვდე ახსოვდეთ ვახსოვდეთ ახსოვდეთ ახსოვდეთ

მყოფადი (Future)

A. (S., O.ind.) მეხსომება – I will remember him/her/it
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მეხსომები მეხსომება ----- მეხსომებით მეხსომება

II s. გეხსომები ----- გეხსომება გეხსომებით ----- გეხსომება

III s. ვეხსომები ეხსომები ეხსომება ვეხსომებით ეხსომებით ეხსომება

I pl. ----- გვეხსომები გვეხსომება ----- გვეხსომებით გვეხსომება

II pl. გეხსომებით ----- გეხსომებათ გეხსომებით ----- გეხსომებათ

III pl. ვეხსომები ეხსომები ეხსომებათ ვეხსომებით ეხსომებით ეხსომებათ
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ხოლმეობითი (Conditional)

A. (O.ind., S.) მეხსომებოდა – I would remember him/her/it
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მეხსომებოდი მეხსომებოდა ----- მეხსომებოდით მეხსომებოდა

II s. გეხსომებოდი ----- გეხსომებოდა გეხსომებოდით ----- გეხსომებოდა

III s. ვეხსომებოდი ეხსომებოდი ეხსომებოდა ვეხსომებოდით ეხსომებოდით ეხსომებოდა

I pl. ----- გვეხსომებოდი გვეხსომებოდა ----- გვეხსომებოდით გვეხსომებოდა

II pl. გეხსომებოდით ----- გეხსომებოდათ გეხსომებოდით ----- გეხსომებოდათ

III pl. ვეხსომებოდი ეხსომებოდი ეხსომებოდათ ვეხსომებოდით ეხსომებოდით ეხსომებოდათ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (O.ind., S.) ვეხსომებოდე – (if) I were to remember him/her/it…
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მეხსომებოდე მეხსომებოდეს ----- მეხსომებოდეთ მეხსომებოდეს

II s. გეხსომებოდე ----- გეხსომებოდეს გეხსომებოდეთ ----- გეხსომებოდეს

III s. ვეხსომებოდე ეხსომებოდე ეხსომებოდეს ვეხსომებოდეთ ეხსომებოდეთ ეხსომებოდეს

I pl. ----- გვეხსომებოდე გვეხსომებოდეს ----- გვეხსომებოდეთ გვეხსომებოდეს

II pl. გეხსომებოდეთ ----- გეხსომებოდეთ გეხსომებოდეთ ----- გეხსომებოდეთ

III pl. ვეხსომებოდე ეხსომებოდე ეხსომებოდეთ ვეხსომებოდეთ ეხსომებოდეთ ეხსომებოდეთ

The II series doesn t exist for this verb.’
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (O.ind., S.) მხსომებია – (it seems) I had remembered it 
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მხსომებიხარ მხსომებია ----- მხსომებიხართ მხსომებია

II s. გხსომებივარ ----- გხსომებია გხსომებივართ ----- გხსომებია

III s. ვხსომებივარ ხსომებიხარ ხსომებია ვხსომებივართ ხსომებიხართ ხსომებია

I pl. ----- გვხსომებიხარ გვხსომებია ----- გვხსომებიხართ გვხსომებია

II pl. გხსომებივართ ----- გხსომებიათ გხსომებივართ ----- გხსომებიათ

III pl. ვხსომებივარ ხსომებიხარ ხსომებიათ ვხსომებივართ ხსომებიხართ ხსომებიათ

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (O.ind., S.) მხსომებოდა – (if) I had remembered it…
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მხსომებოდი მხსომებოდა ----- მხსომებოდით მხსომებოდა

II s. გხსომებოდი ----- გხსომებოდა გხსომებოდით ----- გხსომებოდა

III s. ვხსომებოდი ხსომებოდი ხსომებოდა ვხსომებოდით ხსომებოდით ხსომებოდა

I pl. ----- გვხსომებოდი გვხსომებოდა ----- გვხსომებოდით გვხსომებოდა

II pl. გხსომებოდით ----- გხსომებოდათ გხსომებოდით ----- გხსომებოდათ

III pl. ვხსომებოდი ხსომებოდი ხსომებოდათ ვხსომებოდით ხსომებოდით ხსომებოდათ
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III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (O.ind., S.) მხსომებოდეს – (I wish) I could remember it
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მხსომებოდე მხსომებოდეს ----- მხსომებოდეთ მხსომებოდეს

II s. გხსომებოდე ----- გხსომებოდეს გხსომებოდეთ ----- გხსომებოდეს

III s. ვხსომებოდე ხსომებოდე ხსომებოდეს ვხსომებოდეთ ხსომებოდეთ ხსომებოდეს

I pl. ----- გვხსომებოდე გვხსომებოდეს ----- გვხსომებოდეთ გვხსომებოდეს

II pl. გხსომებოდეთ ----- გხსომებოდეთ გხსომებოდეთ ----- გხსომებოდეთ

III pl. ვხსომებოდე ხსომებოდე ხსომებოდეთ ვხსომებოდეთ ხსომებოდეთ ხსომებოდეთ

513



10.2.11. სცივა – he/she is cold

I სერია (Series I)

აწმყო (Present)

A. (S.) მცივა – I am cold

მცივა
გცივა
სცივა
გვცივა
გცივათ
სცივათ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S.) მციოდა – I was cold

მციოდა
გციოდა
სციოდა
გვციოდა
გციოდათ
სციოდათ
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აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S.) მციოდეს – (if) I were being cold…

მციოდეს
გციოდეს
სციოდეს
გვციოდეს
გციოდეთ
სციოდეთ

მყოფადი (Future)

A. (S.) შემცივა – I will be cold

შემცივა
შეგვცივა
შესცივა
შეგვცივა
შეგცივათ
შესცივათ

B. (S.) შემცივდება – I will get cold

შემცივდება
შეგცივდება
შესცივდება
შეგვცივდება
შეგცივდებათ
შესცივდებათ
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ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S.) შემციოდა – I would be cold

შემციოდა
შეგვციოდა
შესციოდა
შეგვიცოდა
შეგციოდათ
შესციოდათ

B. (S.) შემცივდებოდა – I would get cold

შემცივდებოდა
შეგცივდებოდა
შესცივდებოდა
შეგვცივდებოდა
შეგცივდებოდათ
შესცივდებოდათ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S.) შემციოდეს – (if) I were being cold…

შემციოდეს
შეგვციოდეს
შესციოდეს
შეგვიცოდეს
შეგციოდეთ
შესციოდეთ
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B. (S.) შემცივდებოდეს – (if) I were getting cold…

შემცივდებოდეს
შეგცივდებოდეს
შესცივდებოდეს
შეგვცივდებოდეს
შეგცივდებოდეთ
შესცივდებოდეთ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S.) შემცივდა – I was cold

შემცივდა
შეგცივდა
შესცივდა
შეგვცივდა
შეგცივდათ
შესცივდათ

II კავშირებითი (Optative)

A. (S.) შემცივდეს – I (should) be cold  …

შემცივდეს
შეგცივდეს
შესცივდეს
შეგვცივდეს
შეგცივდეთ
შესცივდეთ

517



III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S.) (შე)მციებია – (it seems) I have been cold 

(შე)მციებია
(შე)გციებია
(შე)სციებია
(შე)გვციებია
(შე)გციებიათ
(შე)სციებიათ

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S.) (შე)მციებოდა – (if) I had been cold…

(შე)მციებოდა
(შე)გციებოდა
(შე)სციებოდა
(შე)გვციებოდა
(შე)გციებოდათ
(შე)სციებოდათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S.) (შე)მციებოდეს – (I wish) I could be cold 

(შე)მციებოდეს
(შე)გციებოდეს
(შე)სციებოდეს
(შე)გვციებოდეს
(შე)გციებოდეთ
(შე)სციებოდეთ
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10.2.12. ეშინია – he/she is afraid

I სერია (Series I)

აწმყო (Present)

A. (S.) მეშინია – I am afraid

მეშინია
გეშინია
ეშინია
გვეშინია
გეშინიათ
ეშინიათ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S.) მეშინოდა – I was afraid

მეშინოდა
გეშინოდა
ეშინოდა
გვეშინოდა
გეშინოდათ
ეშინოდათ
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აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S.) მეშინოდეს – (if) I were being afraid…

მეშინოდეს
გეშინოდეს
ეშინოდეს
გვეშინოდეს
გეშინოდეთ
ეშინოდეთ

მყოფადი (Future)

A. (S.) შემეშინდება  – I will be afraid

შემეშინდება
შეგეშინდება
შეეშინდება
შეგვეშინდება
შეგეშინდებათ
შეეშინდებათ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S.) შემეშინდებოდა – I would be afraid

შემეშინდებოდა
შეგეშინდებოდა
შეეშინდებოდა
შეგვეშინდებოდა
შეგეშინდებოდათ
შეეშინდებოდათ
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მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S.) შემეშინდებოდეს – (if) I were to be afraid…

შემეშინდებოდეს
შეგეშინდებოდეს
შეეშინდებოდეს
შეგვეშინდებოდეს
შეგეშინდებოდეთ
შეეშინდებოდეთ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S.) შემეშინდა – I was afraid

შემეშინდა
შეგეშინდა
შეეშინდა
შეგვეშინდა
შეგეშინდათ
შეეშინდათ

II კავშირებითი (Optative)

A. (S.) შემეშინდეს – I (should) be afraid 

შემეშინდეს
შეგეშინდეს
შეეშინდეს
შეგვეშინდეს
შეგეშინდეთ
შეეშინდეთ
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S.) შევშინებულვარ – (it seems) I have been afraid 

შევშინებულვარ
შეშინებულხარ
შეშინებულა
შევშინებულვართ
შეშინებულხართ
შეშინებულან

B. (S., O.ind) შემშინებია – (it seems) I have been afraid of it

შემშინებია
შეგშინებია
შეშინებია
შეგვშინებია
შეგშინებიათ
შეშინებიათ

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S.) შევშინებულიყავ(ი) – (if) I had been afraid…

შევშინებულიყავ(ი)
შეშინებულიყავ(ი)
შეშინებულიყო
შევშინებულიყავით
შეშინებულიყავით
შეშინებულიყვნენ
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B. (S., O.ind.) შემშინებოდა – (if) I had been afraid of it…

შემშინებოდა
შეგშინებოდა
შეშინებოდა
შეგვშინებოდა
შეგშინებოდათ
შეშინებოდათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S.) შევშინებულიყო – (I wish) I could be afraid 

შევშინებულიყო
შეშინებულიყო
შეშინებულიყოს
შევშინებულიყოთ
შეშინებულიყოთ
შეშინებულიყონ

B. (S., O.ind.) შემშინებოდეს – (I wish) I could be afraid of it 

შემშინებოდეს
შეგშინებოდეს
შეშინებოდეს
შეგვშინებოდეს
შეგშინებოდეთ
შეშინებოდეთ
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10.2.13. ესმის – he/she hears/understands (it)

I სერია (Series I)

აწმყო (Present)

A. (S.) მესმის – I hear/understand it

მესმის
გესმის
ესმის
გვესმის
გესმით
ესმით

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S.) მესმოდა – I was hearing/understanding it

მესმოდა
გესმოდა
ესმოდა
გვესმოდა
გესმოდათ
ესმოდათ
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აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S.) მესმოდეს – (if) I were hearing/understanding it…

მესმოდეს
გესმოდეს
ესმოდეს
გვესმოდეს
გესმოდეთ
ესმოდეთ

მყოფადი (Future)

A. (S.) მომესმება – I will hear/understand it

მომესმება
მოგესმება
მოესმება
მოგვესმება
მოგესმებათ
მოესმებათ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S.) მომესმებოდა – I would hear/understand it

მომესმებოდა
მოგესმებოდა
მოესმებოდა
მოგვესმებოდა
მოგესმებოდათ
მოესმებოდათ
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მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S.) მომესმებოდეს – (if) I were to hear/understand it…

მომესმებოდეს
მოგესმებოდეს
მოესმებოდეს
მოგვესმებოდეს
მოგესმებოდეთ
მოესმებოდეთ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S.) (მო)მესმა – I heard/understood it

(მო)მესმა
(მო)გესმა
(მო)ესმა
(მო)გვესმა
(მო)გესმათ
(მო)ესმათ

II კავშირებითი (Optative)

A. (S.) (მო)მესმას – I (should) hear/understand it 

(მო)მესმას
(მო)გესმას
(მო)ესმას
(მო)გვესმას
(მო)გესმათ
(მო)ესმათ
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S.) მსმენია – (it seems) I have heard/understood it 

მსმენია
გსმენია
სმენია
გვსმენია
გსმენიათ
სმენიათ

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S.) მსმენოდა – (if) I had heard/understood it…

მსმენოდა
გსმენოდა
სმენოდა
გვსმენოდა
გსმენოდათ
სმენოდათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S.) მსმენოდეს – (I wish) I could hear/understand it 

მსმენოდეს
გსმენოდეს
სმენოდეს
გვსმენოდეს
გსმენოდეთ
სმენოდეთ
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10.2.14. უნდა – he/she wants (it)

The III person subject of the verb “to want”  – “ndoma” is always in dative (whether in present, past or future tenses): k’atss unda, 

k’atsebs undat, k’atss undoda, k’atsebs undodat, k’atss endomeba, k’atsebs endomebat. In fact traditional Georgian grammars consider 

this dative verbal person to be an indirect object and whatever is wanted is the subject. These types of verbs have a strong tendency 

to unify the III person subject singular and plural. This is an intransitive verb as well as a medio-passive verb.

I სერია (Series I)

აწმყო (Present)

A. (O.ind., S.) მინდა – I am wanting it / I want it
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მინდიხარ მინდა ----- მინდიხართ მინდა

II s. გინდივარ ----- გინდა გინდივართ ----- გინდა

III s. ვუნდივარ უნდიხარ უნდა ვუნდივართ უნდიხართ უნდა

I pl. ----- გვინდიხარ გვინდა ----- გვინდიხართ გვინდა

II pl. გინდივართ ----- გინდათ გინდივართ ----- გინდათ

III pl. ვუნდივარ უნდიხარ უნდათ ვუნდივართ უნდიხართ უნდათ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (O.ind., S.) მინდოდა – I wanted it
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მინდოდი მინდოდა ----- მინდოდით მინდოდა

II s. გინდოდი ----- გინდოდა გინდოდით ----- გინდოდა

III s. ვუნდოდი უნდოდი უნდოდა ვუნდოდით უნდოდით უნდოდა

I pl. ----- გვინდოდი გვინდოდა ----- გვინდოდით გვინდოდა

II pl. გინდოდით ----- გინდოდათ გინდოდით ----- გინდოდათ

III pl. ვუნდოდი უნდოდი უნდოდათ ვუნდოდით უნდოდით უნდოდათ
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აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (O.ind., S.) მინდოდეს – (if) I were wanting it…
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მინდოდე მინდოდეს ----- მინდოდეთ მინდოდეს

II s. გინდოდე ----- გინდოდეს გინდოდეთ ----- გინდოდეს

III s. ვუნდოდე უნდოდე უნდოდეს ვუნდოდეთ უნდოდეთ უნდოდეს

I pl. ----- გვინდოდე გვინდოდეს ----- გვინდოდეთ გვინდოდეს

II pl. გინდოდეთ ----- გინდოდეთ გინდოდეთ ----- გინდოდეთ

III pl. ვუნდოდე უნდოდე უნდოდეთ ვუნდოდეთ უნდოდეთ უნდოდეთ

მყოფადი (Future)

A. (O.ind., S.) მენდომება – I will want it
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მენდომები მენდომება ----- მენდომებით მენდომება

II s. გენდომები ----- გენდომება გენდომებით ----- გენდომება

III s. ვენდომები ენდომები ენდომება ვენდომებით ენდომებით ენდომება

I pl. ----- გვენდომები გვენდომება ----- გვენდომებით გვენდომება

II pl. გენდომებით ----- გენდომებათ გენდომებით ----- გენდომებათ

III pl. ვენდომები ენდომები ენდომებათ ვენდომებით ენდომებით ენდომებათ
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ხოლმეობითი (Conditional)

A. (O.ind., S.) მენდომებოდა – I would want it
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მენდომებოდი მენდომებოდა ----- მენდომებოდით მენდომებოდა

II s. გენდომებოდი ----- გენდომებოდა გენდომებოდით ----- გენდომებოდა

III s. ვენდომებოდი ენდომებოდი ენდომებოდა ვენდომებოდით ენდომებოდით ენდომებოდა

I pl. ----- გვენდომებოდი გვენდომებოდა ----- გვენდომებოდით გვენდომებოდა

II pl. გენდომებოდით ----- გენდომებოდათ გენდომებოდით ----- გენდომებოდათ

III pl. ვენდომებოდი ენდომებოდი ენდომებოდათ ვენდომებოდით ენდომებოდით ენდომებოდათ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (O.ind., S.) მენდომებოდეს – (if) I were to want it…
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მენდომებოდე მენდომებოდეს ----- მენდომებოდეთ მენდომებოდეს

II s. გენდომებოდე ----- გენდომებოდეს გენდომებოდეთ ----- გენდომებოდეს

III s. ვენდომებოდე ენდომებოდე ენდომებოდეს ვენდომებოდეთ ენდომებოდეთ ენდომებოდეს

I pl. ----- გვენდომებოდე გვენდომებოდეს ----- გვენდომებოდეთ გვენდომებოდეს

II pl. გენდომებოდეთ ----- გენდომებოდეთ გენდომებოდეთ ----- გენდომებოდეთ

III pl. ვენდომებოდე ენდომებოდე ენდომებოდეთ ვენდომებოდეთ ენდომებოდეთ ენდომებოდეთ

The forms of II series don t exist for this verb.’
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III სერია (III Series)  

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (O.ind., S.) მნდომებია – (it seems) I have been wanting it 
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მნდომებიხარ მნდომებია ----- მნდომებიხართ მნდომებია

II s. გნდომებივარ ----- გნდომებია გნდომებივართ ----- გნდომებია

III s. ვნდომებივარ ნდომებიხარ ნდომებია ვნდომებივართ ნდომებიხართ ნდომებია

I pl. ----- გვნდომებიხარ გვნდომებია ----- გვნდომებიხართ გვნდომებია

II pl. გნდომებივართ ----- გნდომებიათ გნდომებივართ ----- გნდომებიათ

III pl. ვნდომებივარ ნდომებიხარ ნდომებიათ ვნდომებივართ ნდომებიხართ ნდომებიათ

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (O.ind., S.) მნდომებოდა – (if) I had been wanting it…
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მნდომებოდი მნდომებოდა ----- მნდომებოდით მნდომებოდა

II s. გნდომებოდი ----- გნდომებოდა გნდომებოდით ----- გნდომებოდა

III s. ვნდომებოდი ნდომებოდი ნდომებოდა ვნდომებოდით ნდომებოდით ნდომებოდა

I pl. ----- გვნდომებოდი გვნდომებოდა ----- გვნდომებოდით გვნდომებოდა

II pl. გნდომებოდით ----- გნდომებოდათ გნდომებოდით ----- გნდომებოდათ

III pl. ვნდომებოდი ნდომებოდი ნდომებოდათ ვნდომებოდით ნდომებოდით ნდომებოდათ
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III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (O.ind., S.) მნდომებოდეს – (I wish) I could want it 
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მნდომებოდე მნდომებოდეს ----- მნდომებოდეთ მნდომებოდეს

II s. გნდომებოდე ----- გნდომებოდეს გნდომებოდეთ ----- გნდომებოდეს

III s. ვნდომებოდე ნდომებოდე ნდომებოდეს ვნდომებოდეთ ნდომებოდეთ ნდომებოდეს

I pl. ----- გვნდომებოდე გვნდომებოდეს ----- გვნდომებოდეთ გვნდომებოდეს

II pl. გნდომებოდეთ ----- გნდომებოდეთ გნდომებოდეთ ----- გნდომებოდეთ

III pl. ვნდომებოდე ნდომებოდე ნდომებოდეთ ვნდომებოდეთ ნდომებოდეთ ნდომებოდეთ
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10.2.15. მიდის – he/she goes

I სერია (Series I)

აწმყო (Present)

A. (S.) მივდივარ – I am going / I go

მივდივარ
მიდიხარ
მიდის
მივდივართ
მიდიხართ
მიდიან

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S.) მივდიოდი – I was going

მივდიოდი
მიდიოდი
მიდიოდა
მივდიოდით
მიდიოდით
მიდიოდნენ
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აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S.) მივდიოდე – (if) I were going…

მივდიოდე
მიდიოდე
მიდიოდეს
მივდიოდეთ
მიდიოდეთ
მიდიოდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S.) წავალ – I will go

წავალ
წახვალ
წავა
წავალთ
წახვალთ
წავლენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S.) წავიდოდი – I would go

წავიდოდი
წახვიდოდი
წავიდოდა
წავიდოდით
წახვიდოდით
წავიდოდნენ
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მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S.) წავიდოდე – (if) I were to go…

წავიდოდე
წახვიდოდე
წავიდოდეს
წავიდოდეთ
წახვიდოდეთ
წავიდოდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S.) წავედი – I went

წავედი
წახვედი
წავიდა
წავედით
წახვედით
წავიდნენ

II კავშირებითი (Optative)

A. (S.) წავიდე – I (should) go 

წავიდე
წახვიდე
წავიდეს
წავიდეთ
წახვიდეთ
წავიდნენ
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S.) წავსულვარ – (it seems) I have gone

წავსულვარ
წასულხარ
წასულა
წავსულვართ
წასულხართ
წასულან

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S.) წავსულიყავ(ი) – (if) I had gone…

წავსულიყავ(ი)
წასულიყავ(ი)
წასულიყო
წავსულიყავით
წასულიყავით
წასულიყვნენ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S.) წავსულიყო – (I wish) I could go

წავსულიყო
წასულიყო
წასულიყოს
წავსულიყოთ
წასულიყოთ
წასულონ
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10.2.16. მიფრინავს – he/she flys away

I სერია (Series I)

აწმყო (Present)

A. (S.) მივფრინავ – I am flying away / I fly away

მივფრინავ
მიფრინავ
მიფრინავს
მივფრინავთ
მიფრინავთ
მიფრინავენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S.) მივფრინავდი – I was flying away

მივფრინავდი
მიფრინავდი
მიფრინავდა
მივფრინავდით
მიფრინავდით
მიფრინავდნენ

537



აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S.) მივფრინავდეს – (if) I were flying away…

მივფრინავდეს
მიფრინავდეს
მიფრინავდეს
მივფრინავდეთ
მიფრინავდეთ
მიფრინავდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S.) გავფრინდები – I will fly away

გავფრინდები
გაფრინდები
გაფრინდება
გავფრინდებით
გაფრინდებით
გაფრინდებიან

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S.) გავფრინდებოდი – I would fly away

გავფრინდებოდი
გაფრინდებოდი
გაფრინდებოდა
გავფრინდებოდით
გაფრინდებოდით
გაფრინდებოდნენ

538



მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S.) გავფრინდებოდე – (if) I were to fly away…

გავფრინდებოდე
გაფრინდებოდე
გაფრინდებოდეს
გავფრინდებოდეთ
გაფრინდებოდეთ
გაფრინდებოდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S.) გავფრინდი – I flew away

გავფრინდი
გაფრინდი
გაფრინდა
გავფრინდით
გაფრინდით
გაფრინდნენ

II კავშირებითი (Optative)

A. (S.) გავფრინდე – I (should) fly away 

გავფრინდე
გაფრინდე
გაფრინდეს
გავფრინდეთ
გაფრინდეთ
გაფრინდნენ
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S.) გავფრენილვარ – (it seems) I have flown away 

გავფრენილვარ
გაფრენილხარ
გაფრენილა
გავფრენილვართ
გაფრენილხართ
გაფრენილან

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S.) გავფრენილიყავ(ი) – (if) I had flown away…

გავფრენილიყავ(ი)
გაფრენილიყავ(ი)
გაფრენილიყო
გავფრენილიყავით
გაფრენილიყავით 
გაფრენილიყვნენ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S.) გავფრენილიყო – (I wish) I could fly away 

გავფრენილიყო
გაფრენილიყო
გაფრენილიყოს
გავფრენილიყოთ 
გაფრენილიყოთ
გაფრენილიყონ
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10.2.17. უყვარს – he/she loves (him/her)

I სერია (Series I)

აწმყო (Present)

1A. (S., O.ind.) ვუყვარვარ – he/she is loving me / he/she loves me
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიყვარვარ ვუყვარვარ ----- გიყვარვართ ვუყვარვარ

II s. მიყვარხარ ----- უყყვარხარ გვიყვარხარ ----- უყყვარხარ

III s. მიყვარს გიყვარს უყვარს გვიყვარს გიყვართ უყვარს

I pl. ----- გიყვარვართ ვუყვარვართ ----- გიყვარვართ ვუყვარვართ

II pl. მიყვარხართ ----- უყყვარხართ გვიყვარხართ ----- უყყვარხართ

III pl. მიყვარან გიყვარან უყვართ გვიყვარან გიყვარან უყვართ

2A. (S., O.ind.) ვუყვარდები – he/she is falling in love with me / he/she falls in love with me
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიყვარდები ვუყვარდები ----- გიყვარდებით ვუყვარდები

II s. მიყვარდები ----- უყვარდები გვიყვარდები ----- უყვარდები

III s. მიყვარდება გიყვარდება უყვარდება გვიყვარდება გიყვარდებათ უყვარდება

I pl. ----- გიყვარდებით ვუყვარდებით ----- გიყვარდებით ვუყვარდებით

II pl. მიყვარდებით ----- უყვარდებით გვიყვარდებით ----- უყვარდებით

III pl. მიყვარდებიან გიყვარდებიან უყვარდებათ გვიყვარდებათ გიყვარდებათ უყვარდებათ
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უწყვეტელი (Imperfect)

1A. (S., O.ind.) ვუყვარდი – he/she was loving me
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიყვარდი ვუყვარდი ----- გიყვარდით ვუყვარდი

II s. მიყვარდი ----- უყყვარდი გვიყვარდი ----- უყყვარდი

III s. მიყვარდა გიყვარდა უყვარდა გვიყვარდა გიყვარდათ უყვარდა

I pl. ----- გიყვარდით ვუყვარდით ----- გიყვარდით ვუყვარდით

II pl. მიყვარდით ----- უყყვარდით გვიყვარდით ----- უყყვარდით

III pl. მიყვარდნენ გიყვარდნენ უყვარდნენ გვიყვარდნენ გიყვარდნენ უყვარდნენ

2A. (S., O.ind.) ვუყვარდებოდი – he/she was falling in love with me
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიყვარდებოდი ვუყვარდებოდი ----- გიყვარდებოდით ვუყვარდებოდი

II s. მიყვარდებოდი ----- უყვარდებოდი გვიყვარდებოდი ----- უყვარდებოდი

III s. მიყვარდებოდა გიყვარდებოდა უყვარდებოდა გვიყვარდებოდა გიყვარდებოდათ უყვარდებოდა

I pl. ----- გიყვარდებოდით ვუყვარდებოდით ----- გიყვარდებოდით ვუყვარდებოდით

II pl. მიყვარდებოდით ----- უყვარდებოდით გვიყვარდებოდით ----- უყვარდებოდით

III pl. მიყვარდებოდნენ გიყვარდებოდნენ უყვარდებოდნენ გვიყვარდებოდნენ გიყვარდებოდნენ უყვარდებოდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

1A. (S., O.ind.) ვუყვარდე – (if) he/she were loving me…

S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიყვარდე ვუყვარდე ----- გიყვარდეთ ვუყვარდე

II s. მიყვარდე ----- უყყვარდე გვიყვარდე ----- უყყვარდე

III s. მიყვარდეს გიყვარდეს უყვარდეს გვიყვარდეს გიყვარდეთ უყვარდეს

I pl. ----- გიყვარდეთ ვუყვარდეთ ----- გიყვარდეთ ვუყვარდეთ

II pl. მიყვარდეთ ----- უყყვარდეთ გვიყვარდეთ ----- უყყვარდეთ

III pl. მიყვარდნენ გიყვარდნენ უყვარდნენ გვიყვარდნენ გიყვარდნენ უყვარდნენ
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2A. (S., O.ind.) ვუყვარდებოდე – (if) he/she were falling in love with me…

S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიყვარდებოდე ვუყვარდებოდე ----- გიყვარდებოდეთ ვუყვარდებოდე

II s. მიყვარდებოდე ----- უყვარდებოდე გვიყვარდებოდე ----- უყვარდებოდე

III s. მიყვარდებოდეს გიყვარდებოდეს უყვარდებოდეს გვიყვარდებოდეს გიყვარდებოდეთ უყვარდებოდეს

I pl. ----- გიყვარდებოდეთ ვუყვარდებოდეთ ----- გიყვარდებოდეთ ვუყვარდებოდეთ

II pl. მიყვარდებოდეთ ----- უყვარდებოდეთ გვიყვარდებოდეთ ----- უყვარდებოდეთ

III pl. მიყვარდებოდნენ გიყვარდებოდნენ უყვარდებოდნენ გვიყვარდებოდნენ გიყვარდებოდნენ უყვარდებოდნენ

მყოფადი (Future)

1A. (S., O.ind.) ვეყვარები – he/she will love me
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გეყვარები ვეყვარები ----- გეყვარებით ვეყვარები

II s. მეყვარები ----- ეყვარები გვეყვარები ----- ეყვარები

III s. მეყვარება გეყვარება ეყვარება გვეყვარება გეყვარებათ ეყვარება

I pl. ----- გეყვარებით ვეყვარებით ----- გეყვარებით ვეყვარებით

II pl. მეყვარებით ----- ეყვარებით გვეყვარებით ----- ეყვარებით

III pl. მეყვარება გეყვარება ეყვარებათ გვეყვარებათ გეყვარებათ ეყვარებათ

2A. (S., O.ind.) შევუყვარდები – he/she will fall in love with me
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- შეგიყვარდები შევუყვარდები ----- შეგიყვარდებით შევუყვარდები

II s. შემიყვარდები ----- შეუყვარდები შეგვიყვარდები ----- შეუყვარდები

III s. შემიყვარდება შეგიყვარდება შეუყვარდება შეგვიყვარდება შეგიყვარდებათ შეუყვარდება

I pl. ----- შეგიყვარდებით შევუყვარდები ----- შეგიყვარდებით შევუყვარდები

II pl. შემიყვარდებით ----- შეუყვარდებით შეგვიყვარდებით ----- შეუყვარდებით

III pl. შემიყვარდება შეგიყვარდება შეუყვარდებათ შეგვიყვარდებათ შეგიყვარდებათ შეუყვარდებათ
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ხოლმეობითი (Conditional)

1A. (S., O.ind.) ვეყვარებოდი – he/she would love me
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გეყვარებოდი ვეყვარებოდი ----- გეყვარებოდით ვეყვარებოდი

II s. მეყვარებოდი ----- ეყვარებოდი გვეყვარებოდი ----- ეყვარებოდი

III s. მეყვარებოდა გეყვარებოდა ეყვარებოდა გვეყვარებოდა გეყვარებოდათ ეყვარებოდა

I pl. ----- გეყვარებოდით ვეყვარებოდით ----- გეყვარებოდით ვეყვარებოდით

II pl. მეყვარებოდით ----- ეყვარებოდით გვეყვარებოდით ----- ეყვარებოდით

III pl. მეყვარებოდა გეყვარებოდა ეყვარებოდათ გვეყვარებოდათ გეყვარებოდათ ეყვარებოდათ

2A. (S., O.ind.) შევუყვარდებოდი – he/she would fall in love with me
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- შეგიყვარდებოდი შევუყვარდებოდი ----- შეგიყვარდებოდით შევუყვარდებოდი

II s. შემიყვარდებოდი ----- შეუყვარდებოდი შეგვიყვარდებოდი ----- შეუყვარდებოდი

III s. შემიყვარდებოდა შეგიყვარდებოდა შეუყვარდებოდა შეგვიყვარდებოდა შეგიყვარდებოდათ შეუყვარდებოდა

I pl. ----- შეგიყვარდებოდით შევუყვარდებოდით ----- შეგიყვარდებოდით შევუყვარდებოდით

II pl. შემიყვარდებოდით ----- შეუყვარდებოდით შეგვიყვარდებოდით ----- შეუყვარდებოდით

III pl. შემიყვარდებოდა შეგიყვარდებოდა შეუყვარდებოდა შეგვიყვარდებოდა შეგიყვარდებოდათ შეუყვარდებოდათ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

1A. (S., O.ind.) ვეყვარებოდე – (if) he/she were love me…

S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გეყვარებოდე ვეყვარებოდე ----- გეყვარებოდეთ ვეყვარებოდე

II s. მეყვარებოდე ----- ეყვარებოდე გვეყვარებოდე ----- ეყვარებოდე

III s. მეყვარებოდეს გეყვარებოდეს ეყვარებოდეს გვეყვარებოდეს გეყვარებოდეთ ეყვარებოდეს

I pl. ----- გეყვარებოდეთ ვეყვარებოდეთ ----- გეყვარებოდეთ ვეყვარებოდეთ

II pl. მეყვარებოდეთ ----- ეყვარებოდეთ გვეყვარებოდეთ ----- ეყვარებოდეთ

III pl. მეყვარებოდე გეყვარებოდე ეყვარებოდეთ გვეყვარებოდეთ გეყვარებოდეთ ეყვარებოდეთ
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2A. (S., O.ind.) შევუყვარდებოდე – (if) he/she were to fall in love with me…

S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- შეგიყვარდებოდე შევუყვარდებოდე ----- შეგიყვარდებოდეთ შევუყვარდებოდე

II s. შემიყვარდებოდე ----- შეუყვარდებოდე შეგვიყვარდებოდე ----- შეუყვარდებოდე

III s. შემიყვარდებოდეს შეგიყვარდებოდეს შეუყვარდებოდეს შეგვიყვარდებოდეს შეგიყვარდებოდეთ შეუყვარდებოდეს

I pl. ----- შეგიყვარდებოდეთ შევუყვარდებოდეთ ----- შეგიყვარდებოდეთ შევუყვარდებოდეთ

II pl. შემიყვარდებოდეთ ----- შეუყვარდებოდეთ შეგვიყვარდებოდეთ ----- შეუყვარდებოდეთ

III pl. შემიყვარდებოდეს შეგიყვარდებოდეს შეუყვარდებოდეს შეგვიყვარდებოდეს შეგიყვარდებოდნეთ შეუყვარდებოდეთ

II სერია (II Series)

The forms corresponding to the 1A tables for the II series do not exist. 

წყვეტილი (Aorist)

2A. (S., O.ind.) შევუყვარდი – he/she fell in love with me
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- შეგიყვარდი შევუყვარდი ----- შეგიყვარდით შევუყვარდი

II s. შემიყვარდი ----- შეუყვარდი შეგვიყვარდი ----- შეუყვარდი

III s. შემიყვარდა შეგიყვარდა შეუყვარდა შეგვიყვარდა შეგიყვარდათ შეუყვარდა

I pl. ----- შეგიყვარდით შევუყვარდით ----- შეგიყვარდით შევუყვარდით

II pl. შემიყვარდით ----- შეუყვარდით შეგვიყვარდით ----- შეუყვარდით

III pl. შემიყვარდა შეგიყვარდა შეუყვარდა შეგვიყვარდა შეგიყვარდათ შეუყვარდათ
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II კავშირებითი (Optative)

2A. (S., O.ind.) შევუყვარდე – he/she (should) fall in love with me
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- შეგიყვარდე შევუყვარდე ----- შეგიყვარდეთ შევუყვარდე

II s. შემიყვარდე ----- შეუყვარდე შეგვიყვარდე ----- შეუყვარდე

III s. შემიყვარდეს შეგიყვარდეს შეუყვარდეს შეგვიყვარდეს შეგიყვარდეთ შეუყვარდეს

I pl. ----- შეგიყვარდეთ შევუყვარდეთ ----- შეგიყვარდეთ შევუყვარდეთ

II pl. შემიყვარდეთ ----- შეუყვარდეთ შეგვიყვარდეთ ----- შეუყვარდეთ

III pl. შემიყვარდეს შეგიყვარდეს შეუყვარდეს შეგვიყვარდეს შეგიყვარდეთ შეუყვარდეთ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

1A. (O.ind., S.) მყვარებია – (it seems) I have loved him/her
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მყვარებიხარ მყვარებია ----- მყვარებიხართ მყვარებია

II s. გყვარებივარ ----- გყვარებია გყვარებივართ ----- გყვარებია

III s. ვყვარებივარ (ჰ)ყვარებიხარ (ჰ)ყვარებია ვყვარებივართ (ჰ)ყვარებიხართ (ჰ)ყვარებია

I pl. ----- გვყვარებიხარ გვყვარებია ----- გვყვარებიხართ გვყვარებია

II pl. გყვარებივართ ----- გყვარებიათ გყვარებივართ ----- გყვარებიათ

III pl. ვყვარებივარ (ჰ)ყვარებიხარ (ჰ)ყვარებიათ ვყვარებივართ (ჰ)ყვარებიხართ (ჰ)ყვარებიათ
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2A. (O.ind., S.) შემყვარებია – (it seems) I have been in love with him/her
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- შემყვარებიხარ შემყვარებია ----- შემყვარებიხართ შემყვარებია

II s. შეგყვარებივარ ----- შეგყვარებია შეგყვარებივართ ----- შეგყვარებია

III s. შევყვარებივარ შე(ჰ)ყვარებიხარ შე(ჰ)ყვარებია შევყვარებივართ შე(ჰ)ყვარებიხართ შე(ჰ)ყვარებია

I pl. ----- შეგვყვარებიხარ შეგვყვარებია ----- შეგვყვარებიხართ შეგვყვარებია

II pl. შეგყვარებივართ ----- შეგყვარებიათ შეგყვარებივართ ----- შეგყვარებიათ

III pl. შევყვარებივარ შე(ჰ)ყვარებიხარ შე(ჰ)ყვარებიათ შევყვარებივართ შე(ჰ)ყვარებიხართ შე(ჰ)ყვარებიათ

II თურმეობითი (Pluperfect)

1A. (O.ind., S.) მყვარებოდა – (if) I had loved him/her…
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მყვარებოდი მყვარებოდა ----- მყვარებოდით მყვარებოდა

II s. გყვარებოდი ----- გყვარებოდა გყვარებოდი ----- გყვარებოდა

III s. ვყვარებოდი (ჰ)ყვარებოდი (ჰ)ყვარებოდა ვყვარებოდით (ჰ)ყვარებოდით (ჰ)ყვარებოდა

I pl. ----- გვყვარებოდი გვყვარებოდა ----- გვყვარებოდით გვყვარებოდა

II pl. გყვარებოდით ----- გყვარებოდათ გყვარებოდით ----- გყვარებოდათ

III pl. ვყვარებოდი (ჰ)ყვარებოდი (ჰ)ყვარებოდათ ვყვარებოდით (ჰ)ყვარებოდით (ჰ)ყვარებოდათ

2A. (O.ind., S.) შემყვარებოდა – (if) I had been in love with him/her…
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- შემყვარებოდი შემყვარებოდა ----- შემყვარებოდით შემყვარებოდა

II s. შეგყვარებოდი ----- შეგყვარებოდა შეგყვარებოდი ----- შეგყვარებოდა

III s. შევყვარებოდი შე(ჰ)ყვარებოდი შე(ჰ)ყვარებოდა შევყვარებოდით შე(ჰ)ყვარებოდით შე(ჰ)ყვარებოდა

I pl. ----- შეგვყვარებოდი შეგვყვარებოდა ----- შეგვყვარებოდით შეგვყვარებოდა

II pl. შეგყვარებოდით ----- შეგყვარებოდათ შეგყვარებოდით ----- შეგყვარებოდათ

III pl. შევყვარებოდი შე(ჰ)ყვარებოდი შე(ჰ)ყვარებოდათ შევყვარებოდით შე(ჰ)ყვარებოდით შე(ჰ)ყვარებოდათ
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III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

1A. (O.ind., S.) მყვარებოდეს – (I wish) I could love him/her
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მყვარებოდე მყვარებოდეს ----- მყვარებოდეთ მყვარებოდეს

II s. გყვარებოდე ----- გყვარებოდეს გყვარებოდე ----- გყვარებოდეს

III s. ვყვარებოდე (ჰ)ყვარებოდე (ჰ)ყვარებოდეს ვყვარებოდე (ჰ)ყვარებოდე (ჰ)ყვარებოდეს

I pl. ----- გვყვარებოდე გვყვარებოდეს ----- გვყვარებოდეთ გვყვარებოდეს

II pl. გყვარებოდეთ ----- გყვარებოდეთ გყვარებოდეთ ----- გყვარებოდეთ

III pl. ვყვარებოდე (ჰ)ყვარებოდე (ჰ)ყვარებოდეთ ვყვარებოდეთ (ჰ)ყვარებოდეთ (ჰ)ყვარებოდეთ

2A. (O.ind., S.) შემყვარებოდეს – (I wish) I could fall in love with him/her
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- შემყვარებოდე შემყვარებოდეს ----- შემყვარებოდეთ შემყვარებოდეს

II s. შეგყვარებოდე ----- შეგყვარებოდეს შეგყვარებოდე ----- შეგყვარებოდეს

III s. შევყვარებოდე შე(ჰ)ყვარებოდე შე(ჰ)ყვარებოდეს შევყვარებოდე შე(ჰ)ყვარებოდე შე(ჰ)ყვარებოდეს

I pl. ----- შეგვყვარებოდე შეგვყვარებოდეს ----- შეგვყვარებოდეთ შეგვყვარებოდეს

II pl. შეგყვარებოდეთ ----- შეგყვარებოდეთ შეგყვარებოდეთ ----- შეგყვარებოდეთ

III pl. შევყვარებოდე შე(ჰ)ყვარებოდე შე(ჰ)ყვარებოდეთ შევყვარებოდეთ შე(ჰ)ყვარებოდეთ შე(ჰ)ყვარებოდეთ
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10.2.18. შია – he/she is hungry

I სერია (Series I)

აწმყო (Present)

A. (S.) მშია – I am hungry

მშია
გშია
შია
გვშია
გშიათ 
შიათ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S.) მშოდა – I was hungry

მშოდა
გშოდა
შოდა
გვშოდა
გშოდათ 
შოდათ
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აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S.) მშოდეს – (if) I were hungry…

მშოდეს
გშოდეს
შოდეს
გვშოდეს
გშოდეთ 
შოდეთ

მყოფადი (Future)

A. (S.) მეშიება – I will be hungry

მეშიება
გეშიება
ეშიება
გვეშიება
გეშიებათ
ეშიებათ

B. (S.) მომშივა – I will get hungry

მომშივა 
მოგშივა
მოშივა
მოგვშივა
მოგშივათ
მოშივათ
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B-I. – I will get hungry

მომშივდება
მოგშივდება
მოშივდება
მოგვშივდება
მოგშივდებათ
მოშივდებათ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S.) მეშიებოდა – I would be hungry

მეშიებოდა
გეშიებოდა
ეშიებოდა
გვეშიებოდა
გეშიებოდათ
ეშიებოდათ

B. მომშიოდა – I would get hungry

მომშიოდა
მოგშიოდა
მოშიოდა
მოგვშიოდა
მოგშიოდათ
მოშიოდათ
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B-I. მომშივდებოდა – I would get hungry

მომშივდებოდა
მოგშივდებოდა
მოშივდებოდა
მოგვშივდებოდა
მოგშივდებოდათ
მოშივდებოდათ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S.) მეშიებოდეს – (if) I were to be hungry…

მეშიებოდეს
გეშიებოდეს
ეშიებოდეს
გვეშიებოდეს
გეშიებოდეთ
ეშიებოდეთ

B. მომშიოდეს – (if) I were getting hungry…

მომშიოდეს
მოგშიოდეს
მოშიოდეს
მოგვშიოდეს
მოგშიოდეთ
მოშიოდეთ
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B-I. მომშივდებოდეს – (if) I were getting hungry…

მომშივდებოდეს
მოგშივდებოდეს
მოშივდებოდეს
მოგვშივდებოდეს
მოგშივდებოდეთ
მოშივდებოდეთ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S.) მომშივდა – I was hungry

მომშივდა
მოგშივდა
მოშივდა
მოგვშივდა
მოგშივდათ
მოშივდათ

II კავშირებითი (Optative)

A. (S.) მომშივდეს – I (should) be hungry 

მომშივდეს
მოგშივდეს
მოშივდეს
მოგვშივდეს
მოგშივდეთ
მოშივდეთ
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S.) მომშიებია – (it seems) I have been hungry 

მომშიებია
მოგშიებია
მოსშიებია
მოგვშიებია
მოგშიებიათ
მოსშიებიათ

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S.) მომშიებოდა – (if) I had been hungry…

მომშიებოდა
მოგშიებოდა
მოსშიებოდა
მოგვშიებოდა
მოგშიებოდათ
მოსშიებოდათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S.) მომშიებოდეს – (I wish) I could be hungry 

მომშიებოდეს
მოგშიებოდეს
მოსშიებოდეს
მოგვშიებოდეს
მოგშიებოდეთ
მოსშიებოდეთ
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10.2.19. სურს – he/she wishes (it)

I სერია (Series I)

აწმყო (Present)

A. (O.ind., S.) მსურს – I am wishing it / I wish it
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მსურხარ მსურს ----- მსურხართ მსურს

II s. გსურვარ ----- გსურს გსურვართ ----- გსურს

III s. ვსურვარ სურხარ სურს ვსურვართ სურხართ სურს

I pl. ----- გვსურხარ გვსურს ----- გვსურხართ გვსურს

II pl. გსურვართ ----- გსურთ გსურვართ ----- გსურთ

III pl. ვსურვარ სურხარ სურთ ვსურვართ სურხართ სურთ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (O.ind., S.) მსურდა – I was wishing it
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მსურდი მსურდა ----- მსურდით მსურდა

II s. გსურდი ----- გსურდა გსურდით ----- გსურდა

III s. ვსურდი სურდი სურდა ვსურდით სურდით სურდა

I pl. ----- გვსურდი გვსურდა ----- გვსურდით გვსურდა

II pl. გსურდით ----- გსურდათ გსურდით ----- გსურდათ

III pl. ვსურდი სურდი სურდათ ვსურდით სურდით სურდათ
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აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (O.ind., S.) მსურდეს – (if) I were wishing it…
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- მსურდე მსურდეს ----- მსურდეთ მსურდეს

II s. გსურდე ----- გსურდეს გსურდეთ ----- გსურდეს

III s. ვსურდე სურდე სურდეს ვსურდეთ სურდეთ სურდეს

I pl. ----- გვსურდე გვსურდეს ----- გვსურდეთ გვსურდეს

II pl. გსურდეთ ----- გსურდეთ გსურდეთ ----- გსურდეთ

III pl. ვსურდე სურდე სურდეთ ვსურდეთ სურდეთ სურდეთ

მყოფადი (Future)

A. (O.ind., S.) (მო)მესურვება – I will wish it
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (მო)მესურვები (მო)მესურვება ----- (მო)მესურვებით (მო)მესურვება

II s. (მო)გესურვები ----- (მო)გესურვება (მო)გესურვებით ----- (მო)გესურვება

III s. (მო)ვესურვები (მო)ესურვები (მო)ესურვება (მო)ვესურვებით (მო)ესურვებით (მო)ესურვება

I pl. ----- (მო)გვესურვები (მო)გვესურვება ----- (მო)გვესურვებით (მო)გვესურვება

II pl. (მო)გესურვებით ----- (მო)გესურვებათ (მო)გესურვებით ----- (მო)გესურვებათ

III pl. (მო)ვესურვები (მო)ესურვები (მო)ესურვებათ (მო)ვესურვებით (მო)ესურვებით (მო)ესურვებათ
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ხოლმეობითი (Conditional)

A. (O.ind., S.) (მო)მესურვებოდა – I would wish it
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (მო)მესურვებოდი (მო)მესურვებოდა ----- (მო)მესურვებოდით (მო)მესურვებოდა

II s. (მო)გესურვებოდი ----- (მო)გესურვებოდა (მო)გესურვებოდით ----- (მო)გესურვებოდა

III s. (მო)ვესურვებოდი (მო)ესურვებოდი (მო)ესურვებოდა (მო)ვესურვებოდით (მო)ესურვებოდით (მო)ესურვებოდა

I pl. ----- (მო)გვესურვებოდი (მო)გვესურვებოდა ----- (მო)გვესურვებოდით (მო)გვესურვებოდა

II pl. (მო)გესურვებოდით ----- (მო)გესურვებოდათ (მო)გესურვებოდით ----- (მო)გესურვებოდათ

III pl. (მო)ვესურვებოდი (მო)ესურვებოდი (მო)ესურვებოდათ (მო)ვესურვებოდით (მო)ესურვებოდით (მო)ესურვებოდათ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (O.ind., S.) (მო)მესურვებოდეს – (if) I were to wish it…
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (მო)მესურვებოდე (მო)მესურვებოდეს ----- (მო)მესურვებოდეთ (მო)მესურვებოდეს

II s. (მო)გესურვებოდე ----- (მო)გესურვებოდეს (მო)გესურვებოდეთ ----- (მო)გესურვებოდეს

III s. (მო)ვესურვებოდე (მო)ესურვებოდე (მო)ესურვებოდეს (მო)ვესურვებოდეთ (მო)ესურვებოდეთ (მო)ესურვებოდეს

I pl. ----- (მო)გვესურვებოდე (მო)გვესურვებოდეს ----- (მო)გვესურვებოდეთ (მო)გვესურვებოდეს

II pl. (მო)გესურვებოდეთ ----- (მო)გესურვებოდეთ (მო)გესურვებოდეთ ----- (მო)გესურვებოდეთ

III pl. (მო)ვესურვებოდე (მო)ესურვებოდე (მო)ესურვებოდეთ (მო)ვესურვებოდეთ (მო)ესურვებოდეთ (მო)ესურვებოდეთ

The forms for the II series don t exist for this verb.’
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III სერია (III Series) 

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (O.ind., S.) (მო)მსურვებია – (it seems) I have been wishing it 
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (მო)მსურვებიხარ (მო)მსურვებია ----- (მო)მსურვებიხართ (მო)მსურვებია

II s. (მო)მსურვებიხარ ----- (მო)გსურვებია (მო)გსურვებივართ ----- (მო)გსურვებია

III s. (მო)ვსურვებივარ (მო)სურვებიხარ (მო)სურვებია (მო)ვსურვებივართ (მო)სურვებიხართ (მო)სურვებია

I pl. ----- (მო)გვსურვებიხარ (მო)გვსურვებია ----- (მო)გვსურვებიხართ (მო)გვსურვებია

II pl. (მო)გსურვებივართ ----- (მო)გსურვებიათ (მო)გსურვებივართ ----- (მო)გსურვებიათ

III pl. (მო)ვსურვებივარ (მო)სურვებიხარ (მო)სურვებიათ (მო)ვსურვებივართ (მო)სურვებიხართ (მო)სურვებიათ

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (O.ind., S.) (მო)მსურვებოდა – (if) I had wished it…
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (მო)მსურვებოდი (მო)მსურვებოდა ----- (მო)მსურვებოდით (მო)მსურვებოდა

II s. (მო)გსურვებოდი ----- (მო)გსურვებოდა (მო)გსურვებოდით ----- (მო)გსურვებოდა

III s. (მო)ვსურვებოდი (მო)სურვებოდი (მო)სურვებოდა (მო)ვსურვებოდით (მო)სურვებოდით (მო)სურვებოდა

I pl. ----- (მო)გვსურვებოდი (მო)გვსურვებოდა ----- (მო)გვსურვებოდით (მო)გვსურვებოდა

II pl. (მო)გსურვებოდით ----- (მო)გსურვებოდათ (მო)გსურვებოდით ----- (მო)გსურვებოდათ

III pl. (მო)ვსურვებოდი (მო)სურვებოდი (მო)სურვებოდათ (მო)ვსურვებოდით (მო)სურვებოდით (მო)სურვებოდათ
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III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (O.ind., S.) (მო)მსურვებოდეს – (I wish) I could wish it
O.ind./S. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (მო)მსურვებოდე (მო)მსურვებოდეს ----- (მო)მსურვებოდეთ (მო)მსურვებოდეს

II s. (მო)გსურვებოდე ----- (მო)გსურვებოდეს (მო)გსურვებოდეთ ----- (მო)გსურვებოდეს

III s. (მო)ვსურვებოდე (მო)სურვებოდე (მო)სურვებოდეს (მო)ვსურვებოდეთ (მო)სურვებოდეთ (მო)სურვებოდეს

I pl. ----- (მო)გვსურვებოდე (მო)გვსურვებოდეს ----- (მო)გვსურვებოდეთ (მო)გვსურვებოდეს

II pl. (მო)გსურვებოდეთ ----- (მო)გსურვებოდეთ (მო)გსურვებოდეთ ----- (მო)გსურვებოდეთ

III pl. (მო)ვსურვებოდე (მო)სურვებოდე (მო)სურვებოდეთ (მო)ვსურვებოდეთ (მო)სურვებოდეთ (მო)სურვებოდეთ
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10.2.20. არის – he/she/it is

ყოფნა – to be

I სერია (Series I)

აწმყო (Present)

A. (S.) ვარ – I am

ვარ
ხარ 
არის
ვართ 
ხართ 
არიან

The conjugations for uts q vet eli’ ’ ’  (Imperfect) and ats mq os k avshirebiti’ ’ ’  (Present Subjunctive) do not exist for this verb.

მყოფადი (Future)

A. (S.) ვიქნები – I will be

ვიქნები
იქნები
იქნება
ვიქნებით
იქნებით
იქნებიან
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ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S.) ვიქნებოდი – I would be

ვიქნებოდი
იქნებოდი
იქნებოდა
ვიქნებოდით
იქნებოდით
იქნებოდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S.) ვიქნებოდე – (if) I were to be…

ვიქნებოდე
იქნებოდე
იქნებოდეს
ვიქნებოდეთ
იქნებოდეთ
იქნებოდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S.) ვიყავი – I was

ვიყავი
იყავი
იყო
ვიყავით
იყავით
იყვნენ
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II კავშირებითი (Optative)

A. (S.) ვიყო – I (should) be  

ვიყო
იყო
იყოს
ვიყოთ
იყოთ
იყონ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S.) ვყოფილვარ – (it seems) I have been 
ვყოფილვარ
ყოფილხარ
ყოფილა
ვყოფილვართ
ყოფილხართ
ყოფილან

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S.) ვყოფილიყავ(ი) – (if) I had been…

ვყოფილიყავ(ი)
ყოფილიყავ(ი)
ყოფილიყო
ვყოფილიყავით
ყოფილიყავით
ყოფილიყვნენ
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III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S.) ვყოფილიყო – (I wish) I could be 

ვყოფილიყო
ყოფილიყო
ყოფილიყოს
ვყოფილიყვნეთ / ვყოფილიყოთ
ყოფილიყვნეთ / ყოფილიყოთ
ყოფილიყვნენ / ყოფილიყონ
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10.2.21. წევს / წვება – he/she lies

I სერია (Series I)

აწმყო (Present)

1A. (S.) ვწევარ – I am lying (prostrate) / I lie (prostrate)

ვწევარ
წევხარ
წევს
ვწევართ
წევხართ
წვანან

1A-I. (S., O.ind.) ვაწევარ – I am lying (prostrate) on/by him/her/it / I lie (prostrate) on/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაწევარ ვაწევარ ----- გაწევართ ვაწევარ

II s. მაწევხარ ----- აწევხარ გვაწევხარ ----- აწევხარ

III s. მაწევს გაწევს აწევს გვაწევს გაწევთ აწევს

I pl. ----- გაწევართ ვაწევართ ----- გაწევართ ვაწევართ

II pl. მაწევხართ ----- აწევხართ გვაწევხართ ----- აწევხართ

III pl. მაწვანან გაწვანან აწვანან გვაწვანან გაწვანან აწვანან

564



1B. (S., O.ind.) ვუწევარ – I am lying (prostrate) with/by him/her/it / I lie (prostrate) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიწევარ ვუწევარ ----- გიწევართ ვუწევარ

II s. მიწევხარ ----- უწევხარ გვიწევხარ ----- უწევხარ

III s. მიწევს გიწევს უწევს გვიწევს გიწევთ უწევს

I pl. ----- გიწევართ ვუწევართ ----- გიწევართ ვუწევართ

II pl. მიწევხართ ----- უწევხართ გვიწევხართ ----- უწევხართ

III pl. მიწვანან გიწვანან უწვანან გვიწვანან გიწვანან უწვანან

2A. (S.) ვწვები – I am lying (down) / I lie (down)

ვწვები
წვები
წვება
ვწვებით
წვებით
წვებიან

2A-I. (S., O.ind.) ვაწვები – I am lying (down) on/by him/her/it / I lie (down) on/by him/her/it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაწვები ვაწვები ----- გაწვებით ვაწვები

II s. მაწვები ----- აწვები გვაწვები ----- აწვები

III s. მაწვება გაწვება აწვება გვაწვება გაწვებათ აწვება

I pl. ----- გაწვებით ვაწვებით ----- გაწვებით ვაწვებით

II pl. მაწვებით ----- აწვებით გვაწვებით ----- აწვებით

III pl. მაწვებიან გაწვებიან აწვებიან გვაწვებიან გაწვებიან აწვებიან
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2B. (S., O.ind.) ვუწვები – I am lying (down) with/by him/her/it / I lie (down) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიწვები ვუწვები ----- გიწვებით ვუწვები

II s. მიწვები ----- უწვები გვიწვები ----- უწვები

III s. მიწვება გიწვება უწვება გვიწვება გიწვებათ უწვება

I pl. ----- გიწვებით ვუწვებით ----- გიწვებით ვუწვებით

II pl. მიწვებით ----- უწვებით გვიწვებით ----- უწვებით

III pl. მიწვებიან გიწვებიან უწვებიან გვიწვებიან გიწვებიან უწვებიან

უწყვეტელი (Imperfect)

The forms corresponding to tables 1A, 1A-I, 1B, 1B-I for uts q vet eli’ ’ ’  (Imperfect) do not exist.

2A. (S.) ვწვებოდი – I was lying (down)

ვწვებოდი
წვებოდი
წვებოდა
ვწვებოდით
წვებოდით
წვებოდნენ

2A-I. (S., O.ind.) ვაწვებოდი – I was lying (down) on/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაწვებოდი ვაწვებოდი ----- გაწვებოდით ვაწვებოდი

II s. მაწვებოდი ----- აწვებოდი გვაწვებოდი ----- აწვებოდი

III s. მაწვებოდა გაწვებოდა აწვებოდა გვაწვებოდა გაწვებოდათ აწვებოდა

I pl. ----- გაწვებოდით ვაწვებოდით ----- გაწვებოდით ვაწვებოდით

II pl. მაწვებოდით ----- აწვებოდით გვაწვებოდით ----- აწვებოდით

III pl. მაწვებოდნენ გაწვებოდნენ აწვებოდნენ გვაწვებოდნენ გაწვებოდნენ აწვებოდნენ
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2B. (S., O.ind.) ვუწვებოდი – I was lying (down) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიწვებოდი ვუწვებოდი ----- გიწვებოდით ვუწვებოდი

II s. მიწვებოდი ----- უწვებოდი გვიწვებოდი ----- უწვებოდი

III s. მიწვებოდა გიწვებოდა უწვებოდა გვიწვებოდა გიწვებოდათ უწვებოდა

I pl. ----- გიწვებოდით ვუწვებოდით ----- გიწვებოდით ვუწვებოდით

II pl. მიწვებოდით ----- უწვებოდით გვიწვებოდით ----- უწვებოდით

III pl. მიწვებოდნენ გიწვებოდნენ უწვებოდნენ გვიწვებოდნენ გიწვებოდნენ უწვებოდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

The forms corresponding to tables 1A, 1A-I, 1B, 1B-I for ats mq os k avshirebiti’ ’ ’  (Present Subjunctive) do not exist.

2A. (S.) ვწვებოდი – (if) I were lying (down)…

ვწვებოდე
წვებოდე
წვებოდეს
ვწვებოდეთ
წვებოდეთ
წვებოდნენ

2A-I. (S., O.ind.) ვაწვებოდე – (if) I were lying (down) on/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაწვებოდე ვაწვებოდე ----- გაწვებოდეთ ვაწვებოდე

II s. მაწვებოდე ----- აწვებოდე გვაწვებოდე ----- აწვებოდე

III s. მაწვებოდეს გაწვებოდეს აწვებოდეს გვაწვებოდეს გაწვებოდეთ აწვებოდეს

I pl. ----- გაწვებოდეთ ვაწვებოდეთ ----- გაწვებოდეთ ვაწვებოდეთ

II pl. მაწვებოდეთ ----- აწვებოდეთ გვაწვებოდეთ ----- აწვებოდეთ

III pl. მაწვებოდნენ გაწვებოდნენ აწვებოდნენ გვაწვებოდნენ გაწვებოდნენ აწვებოდნენ
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2B. (S., O.ind.) ვუწვებოდე – (if) I were lying (down) with/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიწვებოდე ვუწვებოდე ----- გიწვებოდეთ ვუწვებოდე

II s. მიწვებოდე ----- უწვებოდე გვიწვებოდე ----- უწვებოდე

III s. მიწვებოდეს გიწვებოდეს უწვებოდეს გვიწვებოდეს გიწვებოდეთ უწვებოდეს

I pl. ----- გიწვებოდეთ ვუწვებოდეთ ----- გიწვებოდეთ ვუწვებოდეთ

II pl. მიწვებოდეთ ----- უწვებოდეთ გვიწვებოდეთ ----- უწვებოდეთ

III pl. მიწვებოდნენ გიწვებოდნენ უწვებოდნენ გვიწვებოდნენ გიწვებოდნენ უწვებოდნენ

მყოფადი (Future)

1A. (S.) ვიწვები – I will lie (prostrate)

ვიწვები
იწვები
იწვება
ვიწვებით
იწვებით
იწვებიან

The tables 1A-I and 1B below share the same forms found in the ats my o’ ’  (Present) row.

1A-I. (S., O.ind.) ვაწვები – I will lie (prostrate) on/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაწვები ვაწვები ----- გაწვებით ვაწვები

II s. მაწვები ----- აწვები გვაწვები ----- აწვები

III s. მაწვება გაწვება აწვება გვაწვება გაწვებათ აწვება

I pl. ----- გაწვებით ვაწვებით ----- გაწვებით ვაწვებით

II pl. მაწვებით ----- აწვებით გვაწვებით ----- აწვებით

III pl. მაწვებიან გაწვებიან აწვებიან გვაწვებიან გაწვებიან აწვებიან
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1B. (S., O.ind.) ვუწვები – I will lie (prostrate) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიწვები ვუწვები ----- გიწვებით ვუწვები

II s. მიწვები ----- უწვები გვიწვები ----- უწვები

III s. მიწვება გიწვება უწვება გვიწვება გაწვებათ უწვება

I pl. ----- გიწვებით ვუწვებით ----- გიწვებით ვუწვებით

II pl. მიწვებით ----- უწვებით გვიწვებით ----- უწვებით

III pl. მიწვებიან გიწვებიან უწვებიან გვიწვებიან გიწვებიან უწვებიან

1B-I. (S., O.ind.) ვეწვები – I will lie (prostrate) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გეწვები ვეწვები ----- გეწვებით ვეწვები

II s. მეწვები ----- ეწვები გვეწვები ----- ეწვები

III s. მეწვება გეწვება ეწვება გვეწვება გეწვებათ ეწვება

I pl. ----- გეწვებით ვეწვებით ----- გეწვებით ვეწვებით

II pl. მეწვებით ----- ეწვებით გვეწვებით ----- ეწვებით

III pl. მეწვებიან გეწვებიან ეწვებიან გვეწვებიან გეწვებიან ეწვებიან

2A. (S.) ვიწვები – I will lie (down)

დავწვები
დაწვები
დაწვება
დავწვებით
დაწვებით
დაწვებიან
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2A-I. (S., O.ind.) დავაწვები – I will lie (down) on/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგაწვები დავაწვები ----- დაგაწვებით დავაწვები

II s. დამაწვები ----- დააწვები დაგვაწვები ----- დააწვები

III s. დამაწვება დაგაწვება დააწვება დაგვაწვება დაგაწვებათ დააწვება

I pl. ----- დაგაწვებით დავაწვებით ----- დაგაწვებით დავაწვებით

II pl. დამაწვებით ----- დააწვებით დაგვაწვებით ----- დააწვებით

III pl. დამაწვებიან დაგაწვებიან დააწვებიან დაგვაწვებიან დაგაწვებიან დააწვებიან

2B. (S., O.ind.) დავუწვები – I will lie (down) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიწვები დავუწვები ----- დაგიწვებით დავუწვები

II s. დამიწვები ----- დაუწვები დაგვიწვები ----- დაუწვები

III s. დამიწვება დაგიწვება დაუწვება დაგვიწვება დაგიწვებათ დაუწვება

I pl. ----- დაგიწვებით დავუწვებით ----- დაგიწვებით დავუწვებით

II pl. დამიწვებით ----- დაუწვებით დაგვიწვებით ----- დაუწვებით

III pl. დამიწვებიან დაგიწვებიან დაუწვებიან დაგვიწვებიან დაგიწვებიან დაუწვებიან

ხოლმეობითი (Conditional)

1A. (S.) ვიწვებოდი – I would lie (prostrate)

ვიწვებოდი
იწვებოდი
იწვებოდა
ვიწვებოდით
იწვებოდით
იწვებოდნენ
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1A-I. (S., O.ind.) ვაწვებოდი – I would lie (prostrate) on/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაწვებოდი ვაწვებოდი ----- გაწვებოდით ვაწვებოდი

II s. მაწვებოდი ----- აწვებოდი გვაწვებოდი ----- აწვებოდი

III s. მაწვებოდა გაწვებოდა აწვებოდა გვაწვებოდა გაწვებოდათ აწვებოდა

I pl. ----- გაწვებოდით ვაწვებოდით ----- გაწვებოდით ვაწვებოდით

II pl. მაწვებოდით ----- აწვებოდით გვაწვებოდით ----- აწვებოდით

III pl. მაწვებოდნენ გაწვებოდნენ აწვებოდნენ გვაწვებოდნენ გაწვებოდნენ აწვებოდნენ

1B. (S., O.ind.) ვუწვებოდი – I would lie (prostrate) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიწვებოდი ვუწვებოდი ----- გიწვებოდით ვუწვებოდი

II s. მიწვებოდი ----- უწვებოდი გვიწვებოდი ----- უწვებოდი

III s. მიწვებოდა გიწვებოდა უწვებოდა გვიწვებოდა გიწვებოდათ უწვებოდა

I pl. ----- გიწვებოდით ვუწვებოდით ----- გიწვებოდით ვუწვებოდით

II pl. მიწვებოდით ----- უწვებოდით გვიწვებოდით ----- უწვებოდით

III pl. მიწვებოდნენ გიწვებოდნენ უწვებოდნენ გვიწვებოდნენ გიწვებოდნენ უწვებოდნენ

1B-I. (S., O.ind.) ვეწვებოდი – I would lie (prostrate) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გეწვებოდი ვეწვებოდი ----- გეწვებოდით ვეწვებოდი

II s. მეწვებოდი ----- ეწვებოდი გვეწვებოდი ----- ეწვებოდი

III s. მეწვებოდა გეწვებოდა ეწვებოდა გვეწვებოდა გეწვებოდათ ეწვებოდა

I pl. ----- გეწვებოდით ვეწვებოდით ----- გეწვებოდით ვეწვებოდით

II pl. მეწვებოდით ----- ეწვებოდით გვეწვებოდით ----- ეწვებოდით

III pl. მეწვებოდნენ გეწვებოდნენ ეწვებოდნენ გვეწვებოდნენ გეწვებოდნენ ეწვებოდნენ
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2A. (S.) დავწვებოდი – I would lie (down)

დავწვებოდი
დაწვებოდი
დაწვებოდა
დავწვებოდით
დაწვებოდით
დაწვებოდნენ

2A-I. (S., O.ind.) დავაწვებოდი – I would lie (down) on/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგაწვებოდი დავაწვებოდი ----- დაგაწვებოდით დავაწვებოდი

II s. დამაწვებოდი ----- დააწვებოდი დაგვაწვებოდი ----- დააწვებოდი

III s. დამაწვებოდა დაგაწვებოდა დააწვებოდა დაგვაწვებოდა დაგაწვებოდათ დააწვებოდა

I pl. ----- დაგაწვებოდით დავაწვებოდით ----- დაგაწვებოდით დავაწვებოდით

II pl. დამაწვებოდით ----- დააწვებოდით დაგვაწვებოდით ----- დააწვებოდით

III pl. დამაწვებოდნენ დაგაწვებოდნენ დააწვებოდნენ დაგვაწვებოდნენ დაგაწვებოდნენ დააწვებოდნენ

2B. (S., O.ind.) დავუწვებოდი – I would lie (down) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიწვებოდი დავუწვებოდი ----- დაგიწვებოდით დავუწვებოდი

II s. დამიწვებოდი ----- დაუწვებოდი დაგვიწვებოდი ----- დაუწვებოდი

III s. დამიწვებოდა დაგიწვებოდა დაუწვებოდა დაგვიწვებოდა დაგიწვებოდათ დაუწვებოდა

I pl. ----- დაგიწვებოდით დავუწვებოდით ----- დაგიწვებოდით დავუწვებოდით

II pl. დამიწვებოდით ----- დაუწვებოდით დაგვიწვებოდით ----- დაუწვებოდით

III pl. დამიწვებოდნენ დაგიწვებოდნენ დაუწვებოდნენ დაგვიწვებოდნენ დაგიწვებოდნენ დაუწვებოდნენ
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მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

1A. (S.) ვიწვებოდე – (if) I were to lie…

ვიწვებოდე
იწვებოდე
იწვებოდეს
ვიწვებოდეთ
იწვებოდეთ
იწვებოდნენ

1A-I. (S., O.ind.) ვაწვებოდე – (if) I were to lie on/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაწვებოდე ვაწვებოდე ----- გაწვებოდეთ ვაწვებოდე

II s. მაწვებოდე ----- აწვებოდე გვაწვებოდე ----- აწვებოდე

III s. მაწვებოდეს გაწვებოდეს აწვებოდეს გვაწვებოდეს გაწვებოდეთ აწვებოდეს

I pl. ----- გაწვებოდეთ ვაწვებოდეთ ----- გაწვებოდეთ ვაწვებოდეთ

II pl. მაწვებოდეთ ----- აწვებოდეთ გვაწვებოდეთ ----- აწვებოდეთ

III pl. მაწვებოდნენ გაწვებოდნენ აწვებოდნენ გვაწვებოდნენ გაწვებოდნენ აწვებოდნენ

1B. (S., O.ind.) ვუწვებოდე – (if) I were to lie with/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიწვებოდე ვუწვებოდე ----- გიწვებოდეთ ვუწვებოდე

II s. მიწვებოდე ----- უწვებოდე გვიწვებოდე ----- უწვებოდე

III s. მიწვებოდეს გიწვებოდეს უწვებოდეს გვიწვებოდეს გიწვებოდეთ უწვებოდეს

I pl. ----- გიწვებოდეთ ვუწვებოდეთ ----- გიწვებოდეთ ვუწვებოდეთ

II pl. მიწვებოდეთ ----- უწვებოდეთ გვიწვებოდეთ ----- უწვებოდეთ

III pl. მიწვებოდნენ გიწვებოდნენ უწვებოდნენ გვიწვებოდნენ გიწვებოდნენ უწვებოდნენ
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1B-I. (S., O.ind.) ვეწვებოდე – (if) I were to lie with/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გეწვებოდე ვეწვებოდე ----- გეწვებოდეთ ვეწვებოდე

II s. მეწვებოდე ----- ეწვებოდე გვეწვებოდე ----- ეწვებოდე

III s. მეწვებოდეს გეწვებოდეს ეწვებოდეს გვეწვებოდეს გეწვებოდეთ ეწვებოდეს

I pl. ----- გეწვებოდეთ ვეწვებოდეთ ----- გეწვებოდეთ ვეწვებოდეთ

II pl. მეწვებოდეთ ----- ეწვებოდეთ გვეწვებოდეთ ----- ეწვებოდეთ

III pl. მეწვებოდნენ გეწვებოდნენ ეწვებოდნენ გვეწვებოდნენ გეწვებოდნენ ეწვებოდნენ

2A. (S.) დავწვებოდე – (if) I were to lie (down)…

დავწვებოდე
დაწვებოდე
დაწვებოდეს
დავწვებოდეთ
დაწვებოდეთ
დაწვებოდნენ

2A-I. (S., O.ind.) დავაწვებოდე – (if) I were to lie (down) on/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგაწვებოდე დავაწვებოდე ----- დაგაწვებოდეთ დავაწვებოდე

II s. დამაწვებოდე ----- დააწვებოდე დაგვაწვებოდე ----- დააწვებოდე

III s. დამაწვებოდეს დაგაწვებოდეს დააწვებოდეს დაგვაწვებოდეს დაგაწვებოდეთ დააწვებოდეს

I pl. ----- დაგაწვებოდეთ დავაწვებოდეთ ----- დაგაწვებოდეთ დავაწვებოდეთ

II pl. დამაწვებოდეთ ----- დააწვებოდეთ დაგვაწვებოდეთ ----- დააწვებოდეთ

III pl. დამაწვებოდნენ დაგაწვებოდნენ დააწვებოდნენ დაგვაწვებოდნენ დაგაწვებოდნენ დააწვებოდნენ
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2B. (S., O.ind.) დავუწვებოდე – (if) I were to lie (down) with/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიწვებოდე დავუწვებოდე ----- დაგიწვებოდეთ დავუწვებოდე

II s. დამიწვებოდე ----- დაუწვებოდე დაგვიწვებოდე ----- დაუწვებოდე

III s. დამიწვებოდეს დაგიწვებოდეს დაუწვებოდეს დაგვიწვებოდეს დაგიწვებოდეთ დაუწვებოდეს

I pl. ----- დაგიწვებოდეთ დავუწვებოდეთ ----- დაგიწვებოდეთ დავუწვებოდეთ

II pl. დამიწვებოდეთ ----- დაუწვებოდეთ დაგვიწვებოდეთ ----- დაუწვებოდეთ

III pl. დამიწვებოდნენ დაგიწვებოდნენ დაუწვებოდნენ დაგვიწვებოდნენ დაგიწვებოდნენ დაუწვებოდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

1A. (S.) ვიწექი – I lay (prostrate)

ვიწექი
იწექი
იწვა
იწექით
იწექით
იწვნენ

1A-I. (S., O.ind.) ვაწექი – I lay (prostrate) on/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაწექი ვაწექი ----- გაწექით ვაწექი

II s. მაწექი ----- აწექი გვაწექი ----- აწექი

III s. მაწვა გაწვა აწევა გვაწვა გაწვათ აწევა

I pl. ----- გაწექით ვაწექით ----- გაწექით ვაწექით

II pl. მაწექით ----- აწექით გვაწექით ----- აწექით

III pl. მაწვნენ გაწვნენ აწვნენ გვაწვნენ გაწვნენ აწვნენ
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1B. (S., O.ind.) ვუწექი – I lay (prostrate) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიწექი ვუწექი ----- გიწექით ვუწექი

II s. მიწექი ----- უწექი გვიწექი ----- უწექი

III s. მიწვა გიწვა უწვა გვიწვა გიწვათ უწვა

I pl. ----- გიწექით ვუწექით ----- გიწექით ვუწექით

II pl. მიწექით ----- უწექით გვიწექით ----- უწექით

III pl. მიწვნენ გიწვნენ უწვნენ გვიწვნენ გიწვნენ უწვნენ

1B-I. (S., O.ind.) ვეწექი – I lay (prostrate) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გეწექი ვეწექი ----- გეწექით ვეწექი

II s. მეწექი ----- ეწექი გვეწექი ----- ეწექი

III s. მეწვა გეწვა ეწვა გვეწვა გეწვათ ეწვა

I pl. ----- გეწექით ვეწექით ----- გეწექით ვეწექით

II pl. მეწექით ----- ეწექით გვეწექით ----- ეწექით

III pl. მეწვნენ გეწვნენ ეწვნენ გვეწვნენ გეწვნენ ეწვნენ

2A. (S.) დავწექი – I lay (down)

დავწექი
დაწექი
დაწვა
დავწექით
დაწექით
დაწვნენ
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2A-I. (S., O.ind.) დავაწექი – I lay (down) on/by him/her/it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგაწექი დავაწექი ----- დაგაწექით დავაწექი

II s. დამაწექი ----- დააწექი დაგვაწექი ----- დააწექი

III s. დამაწვა დაგაწვა დააწვა დაგვაწვა დაგაწვათ დააწვა

I pl. ----- დაგაწექით დავაწექით ----- დაგაწექით დავაწექით

II pl. დამაწექით ----- დააწექით დაგვაწექით ----- დააწექით

III pl. დამაწვნენ დაგაწვნენ დააწვნენ დაგვაწვნენ დაგაწვნენ დააწვნენ

2B. (S., O.ind.) დავუწექი – I lay (down) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიწექი დავუწექი ----- დაგიწექით დავუწექი

II s. დამიწექი ----- დაუწექი დაგვიწექი ----- დაუწექი

III s. დამიწვა დაგიწვა დაუწვა დაგვიწვა დაგიწვათ დაუწვა

I pl. ----- დაგიწექით დავუწექით ----- დაგიწექით დავუწექით

II pl. დამიწექით ----- დაუწექით დაგვიწექით ----- დაუწექით

III pl. დამიწვნენ დაგიწვნენ დაუწვნენ დაგვიწვნენ დაგიწვნენ დაუწვნენ

II კავშირებითი (Optative)

1A. (S.) ვიწვე – I (should) lie (prostrate)

ვიწვე
იწვე
იწვეს
ვიწვეთ
იწვეთ
იწვნენ
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1A-I. (S., O.ind.) ვაწვე – I (should) lie (prostrate) on/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაწვე ვაწვე ----- გაწვეთ ვაწვე

II s. მაწვე ----- აწვე გვაწვე ----- აწვე

III s. მაწვეს გაწვეს აწვეს გვაწვეს გაწვეთ აწვეს

I pl. ----- გაწვეთ ვაწვეთ ----- გაწვეთ ვაწვეთ

II pl. მაწვეთ ----- აწვეთ გვაწვეთ ----- აწვეთ

III pl. მაწვნენ გაწვნენ აწვნენ გვაწვნენ გაწვნენ აწვნენ

1B. (S., O.ind.) ვუწვე – I (should) lie (prostrate) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიწვე ვუწვე ----- გიწვეთ ვუწვე

II s. მიწვე ----- უწვე გვიწვე ----- უწვე

III s. მიწვეს გიწვეს უწვეს გვიწვეს გიწვეთ უწვეს

I pl. ----- გიწვეთ ვუწვეთ ----- გიწვეთ ვუწვეთ

II pl. მიწვეთ ----- უწვეთ გვიწვეთ ----- უწვეთ

III pl. მიწვნენ გიწვნენ უწვნენ გვიწვნენ გიწვნენ უწვნენ

1B-I. (S., O.ind.) ვეწვე – I (should) lie (prostrate) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გეწვე ვეწვე ----- გეწვეთ ვეწვე

II s. მეწვე ----- ეწვე გვეწვე ----- ეწვე

III s. მეწვეს გეწვეს ეწვეს გვეწვეს გეწვეთ ეწვეს

I pl. ----- გეწვეთ ვეწვეთ ----- გეწვეთ ვეწვეთ

II pl. მეწვეთ ----- ეწვეთ გვეწვეთ ----- ეწვეთ

III pl. მეწვნენ გეწვნენ ეწვნენ გვეწვნენ გეწვნენ ეწვნენ
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2A. (S.) დავწვე – I (should) lie (down)

დავწვე
დაწვე
დაწვეს
დავწვეთ
დაწვეთ
დაწვნენ

2A-I. (S., O.ind.) დავაწვე – I (should) lie (down) on/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგაწვე დავაწვე ----- დაგაწვეთ დავაწვე

II s. დამაწვე ----- დააწვე დაგვაწვე ----- დააწვე

III s. დამაწვეს დაგაწვეს დააწვეს დაგვაწვეს დაგაწვეთ დააწვეს

I pl. ----- დაგაწვეთ დავაწვეთ ----- დაგაწვეთ დავაწვეთ

II pl. დამაწვეთ ----- დააწვეთ დაგვაწვეთ ----- დააწვეთ

III pl. დამაწვნენ დაგაწვნენ დააწვნენ დაგვაწვნენ დაგაწვნენ დააწვნენ

2B. (S., O.ind.) დავუწვე – I (should) lie (down) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიწვე დავუწვე ----- დაგიწვეთ დავუწვე

II s. დამიწვე ----- დაუწვე დაგვიწვე ----- დაუწვე

III s. დამიწვეს დაგიწვეს დაუწვეს დაგვიწვეს დაგიწვეთ დაუწვეს

I pl. ----- დაგიწვეთ დავუწვეთ ----- დაგიწვეთ დავუწვეთ

II pl. დამიწვეთ ----- დაუწვეთ დაგვიწვეთ ----- დაუწვეთ

III pl. დამიწვნენ დაგიწვნენ დაუწვნენ დაგვიწვნენ დაგიწვნენ დაუწვნენ
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

1A. (S.) ვწოლილვარ – (it seems) I have lain (prostrate)

ვწოლილვარ
წოლილხარ
წოლილა
ვწოლილვართ
წოლილხართ
წოლილან

1B. (S., O.ind.) ვწოლივარ – (it seems) I have lain (prostrate) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გწოლივარ ვწოლივარ ----- გწოლივართ ვწოლივარ

II s. მწოლიხარ ----- სწოლიხარ გვწოლიხარ ----- სწოლიხარ

III s. მწოლია გწოლია სწოლია გვწოლია გწოლიათ სწოლია

I pl. ----- გწოლივართ ვწოლივართ ----- გწოლივართ ვწოლივართ

II pl. მწოლიხართ ----- სწოლიხართ გვწოლიხართ ----- სწოლიხართ

III pl. მწოლიან გწოლიან სწოლიან გვწოლიან გწოლიან სწოლიან

2A. (S.) დავწოლილვარ – (it seems) I have lain (down)

დავწოლილვარ
დაწოლილხარ
დაწოლილა
დავწოლილვართ
დაწოლილხართ
დაწოლილან
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2B. (S., O.ind.) დავწოლივარ – (it seems) I have lain (down) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგწოლივარ დავწოლივარ ----- დაგწოლივართ დავწოლივარ

II s. დამწოლიხარ ----- დასწოლიხარ დაგვწოლიხარ ----- დასწოლიხარ

III s. დამწოლია დაგწოლია დასწოლია დაგვწოლია დაგწოლიათ დასწოლია

I pl. ----- დაგწოლივართ დავწოლივართ ----- დაგწოლივართ დავწოლივართ

II pl. დამწოლიხართ ----- დასწოლიხართ დაგვწოლიხართ ----- დასწოლიხართ

III pl. დამწოლიან დაგწოლიან დასწოლიან დაგვწოლიან დაგწოლიან დასწოლიან

II თურმეობითი (Pluperfect)

1A. (S.) ვწოლილიყავ(ი) – (if) I had lain (prostrate)…

ვწოლილიყავ(ი)
წოლილიყავ(ი)
წოლილიყო
ვწოლილიყავით
წოლილიყავით
წოლილიყვნენ

1B. (S., O.ind.) ვწოლოდი – (if) I had lain (prostrate) with/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გწოლოდი ვწოლოდი ----- გწოლოდით ვწოლოდი

II s. მწოლოდი ----- სწოლოდი გვწოლოდი ----- სწოლოდი

III s. მწოლოდა გწოლოდა სწოლოდა გვწოლოდა გწოლოდათ სწოლოდა

I pl. ----- გწოლოდით ვწოლოდით ----- გწოლოდით ვწოლოდით

II pl. მწოლოდით ----- სწოლოდით გვწოლოდით ----- სწოლოდით

III pl. მწოლოდნენ გწოლოდნენ სწოლოდნენ გვწოლოდნენ გწოლოდნენ სწოლოდნენ

581



2A. (S.) დავწოლილიყავ(ი) – (if) I had lain (down)…

დავწოლილიყავ(ი)
დაწოლილიყავ(ი)
დაწოლილიყო
დავწოლილიყავით
დაწოლილიყავით
დაწოლილიყვნენ

2B. (S., O.ind.) დავწოლოდი – (if) I had lain (down) with/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგწოლოდი დავწოლოდი ----- დაგწოლოდით დავწოლოდი

II s. დამწოლოდი ----- დასწოლოდი დაგვწოლოდი ----- დასწოლოდი

III s. დამწოლოდა დაგწოლოდა დასწოლოდა დაგვწოლოდა დაგწოლოდათ დასწოლოდა

I pl. ----- დაგწოლოდით დავწოლოდით ----- დაგწოლოდით დავწოლოდით

II pl. დამწოლოდით ----- დასწოლოდით დაგვწოლოდით ----- დასწოლოდით

III pl. დამწოლოდნენ დაგწოლოდნენ დასწოლოდნენ დაგვწოლოდნენ დაგწოლოდნენ დასწოლოდნენ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

1A. (S.) ვწოლილიყო – (I wish) I could lie (prostrate)

ვწოლილიყო
წოლილიყო
წოლილიყოს
ვწოლილიყოთ
წოლილიყოთ
წოლილიყონ
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1B. (S., O.ind.) ვწოლოდე – (I wish) I could lie (prostrate) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გწოლოდე ვწოლოდე ----- გწოლოდეთ ვწოლოდე

II s. მწოლოდე ----- სწოლოდე გვწოლოდე ----- სწოლოდე

III s. მწოლოდეს გწოლოდეს სწოლოდეს გვწოლოდეს გწოლოდეთ სწოლოდეს

I pl. ----- გწოლოდეთ ვწოლოდეთ ----- გწოლოდეთ ვწოლოდეთ

II pl. მწოლოდეთ ----- სწოლოდეთ გვწოლოდეთ ----- სწოლოდეთ

III pl. მწოლოდნენ გწოლოდნენ სწოლოდნენ გვწოლოდნენ გწოლოდნენ სწოლოდნენ

2A. (S.) დავწოლილიყო – (I wish) I could lie (down)

დავწოლილიყო
დაწოლილიყო
დაწოლილიყოს
დავწოლილიყოთ
დაწოლილიყოთ
დაწოლილიყონ

2B. (S., O.ind.) დავწოლოდე – (I wish) I could lie (down) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგწოლოდე დავწოლოდე ----- დაგწოლოდეთ დავწოლოდე

II s. დამწოლოდე ----- დასწოლოდე დაგვწოლოდე ----- დასწოლოდე

III s. დამწოლოდეს დაგწოლოდეს დასწოლოდეს დაგვწოლოდეს დაგწოლოდეთ დასწოლოდეს

I pl. ----- დაგწოლოდეთ დავწოლოდეთ ----- დაგწოლოდეთ დავწოლოდეთ

II pl. დამწოლოდეთ ----- დასწოლოდეთ დაგვწოლოდეთ ----- დასწოლოდეთ

III pl. დამწოლოდნენ დაგწოლოდნენ დასწოლოდნენ დაგვწოლოდნენ დაგწოლოდნენ დასწოლოდნენ
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10.2.22. დგას / დგება – he/she/it stands

I სერია (Series I)

აწმყო (Present)

1A. (S.) ვდგავარ – I am standing / I stand

ვდგავარ
დგახარ
დგას
ვდგავართ
დგახართ
დგანან

1A-I. (S., O.ind.) ვადგავარ – I am standing on/by him/her/it / I stand on/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გადგავარ ვადგავარ ----- გადგავართ ვადგავარ

II s. მადგახარ ----- ადგახარ გვადგახარ ----- ადგახარ

III s. მადგას გადგას ადგას გვადგას გადგათ ადგას

I pl. ----- გადგავართ ვადგავართ ----- გადგავართ ვადგავართ

II pl. მადგახართ ----- ადგახართ გვადგახართ ----- ადგახართ

III pl. მადგანან გადგანან ადგანან გვადგანან გადგანან ადგანან
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1B. (S., O.ind.) ვუდგავარ – I am standing with/by him/her/it / I stand with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიდგავარ ვუდგავარ ----- გიდგავართ ვუდგავარ

II s. მიდგახარ ----- უდგახარ გვიდგახარ ----- უდგახარ

III s. მიდგას გიდგას უდგას გვიდგას გიდგათ უდგას

I pl. ----- გიდგავართ ვუდგავართ ----- გიდგავართ ვუდგავართ

II pl. მიდგახართ ----- უდგახართ გვიდგახართ ----- უდგახართ

III pl. მიდგანან გიდგანან უდგანან გვიდგანან გიდგანან უდგანან

2A. (S.) ვდგები – I am standing (up) / I stand (up)

ვდგები
დგები
დგება
ვგებით
დგებით
დგებიან

2A-I. (S., O.ind.) ვადგები – I am standing (up) on/by him/her/it / I stand (up) on/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გადგები ვადგები ----- გადგებით ვადგები

II s. მადგები ----- ადგები გვადგები ----- ადგები

III s. მადგება გადგება ადგება გვადგება გადგებათ ადგება

I pl. ----- გადგებით ვადგებით ----- გადგებით ვადგებით

II pl. მადგებით ----- ადგებით გვადგებით ----- ადგებით

III pl. მადგებიან გადგებიან ადგებიან გვადგებიან გადგებიან ადგებიან
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2B. (S., O.ind.) ვუდგები – I am standing (up) with/by him/her/it / I stand (up) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიდგები ვუდგები ----- გიდგებით ვუდგები

II s. მიდგები ----- უდგები გვიდგები ----- უდგები

III s. მიდგება გიდგება უდგება გვიდგება გიდგებათ უდგება

I pl. ----- გიდგებით ვუდგებით ----- გიდგებით ვუდგებით

II pl. მიდგებით ----- უდგებით გვიდგებით ----- უდგებით

III pl. მიდგებიან გიდგებიან უდგებიან გვიდგებიან გიდგებიან უდგებიან

უწყვეტელი (Imperfect)

The forms corresponding to tables 1A, 1A-I, 1B, 1B-I for uts q vet eli’ ’ ’  (Imperfect) do not exist.

2A. (S.) ვდგებოდი – I was standing (up)

ვდგებოდი
დგებოდი
დგებოდა
ვგებოდით
დგებოდით
დგებოდნენ

2A-I. (S., O.ind.) ვადგებოდი – I was standing (up) on/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გადგებოდი ვადგებოდი ----- გადგებოდით ვადგებოდი

II s. მადგებოდი ----- ადგებოდი გვადგებოდი ----- ადგებოდი

III s. მადგებოდა გადგებოდა ადგებოდა გვადგებოდა გადგებოდათ ადგებოდა

I pl. ----- გადგებოდით ვადგებოდით ----- გადგებოდით ვადგებოდით

II pl. მადგებოდით ----- ადგებოდით გვადგებოდით ----- ადგებოდით

III pl. მადგებოდნენ გადგებოდნენ ადგებოდნენ გვადგებოდნენ გადგებოდნენ ადგებოდნენ
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2B. (S., O.ind.) ვუდგებოდი – I was standing (up) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიდგებოდი ვუდგებოდი ----- გიდგებოდით ვუდგებოდი

II s. მიდგებოდი ----- უდგებოდი გვიდგებოდი ----- უდგებოდი

III s. მიდგებოდა გიდგებოდა უდგებოდა გვიდგებოდა გიდგებოდათ უდგებოდა

I pl. ----- გიდგებოდით ვუდგებოდით ----- გიდგებოდით ვუდგებოდით

II pl. მიდგებოდით ----- უდგებოდით გვიდგებოდით ----- უდგებოდით

III pl. მიდგებოდნენ გიდგებოდნენ უდგებოდნენ გვიდგებოდნენ გიდგებოდნენ უდგებოდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

The forms corresponding to tables 1A, 1A-I, 1B, 1B-I for ats mq os k avshirebiti’ ’ ’  (Present Subjunctive) do not exist.

2A. (S.) ვდგებოდე – (if) I were standing (up)…

ვდგებოდე
დგებოდე
დგებოდეს
ვგებოდეთ
დგებოდეთ
დგებოდნენ

2A-I. (S., O.ind.) ვადგებოდე – (if) I were standing (up) on/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გადგებოდე ვადგებოდე ----- გადგებოდეთ ვადგებოდე

II s. მადგებოდე ----- ადგებოდე გვადგებოდე ----- ადგებოდე

III s. მადგებოდეს გადგებოდეს ადგებოდეს გვადგებოდეს გადგებოდეთ ადგებოდეს

I pl. ----- გადგებოდეთ ვადგებოდეთ ----- გადგებოდეთ ვადგებოდეთ

II pl. მადგებოდეთ ----- ადგებოდეთ გვადგებოდეთ ----- ადგებოდეთ

III pl. მადგებოდნენ გადგებოდნენ ადგებოდნენ გვადგებოდნენ გადგებოდნენ ადგებოდნენ
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2B. (S., O.ind.) ვუდგებოდე – (if) I were standing (up) with/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიდგებოდე ვუდგებოდე ----- გიდგებოდეთ ვუდგებოდე

II s. მიდგებოდე ----- უდგებოდე გვიდგებოდე ----- უდგებოდე

III s. მიდგებოდეს გიდგებოდეს უდგებოდეს გვიდგებოდეს გიდგებოდეთ უდგებოდეს

I pl. ----- გიდგებოდეთ ვუდგებოდეთ ----- გიდგებოდეთ ვუდგებოდეთ

II pl. მიდგებოდეთ ----- უდგებოდეთ გვიდგებოდეთ ----- უდგებოდეთ

III pl. მიდგებოდნენ გიდგებოდნენ უდგებოდნენ გვიდგებოდნენ გიდგებოდნენ უდგებოდნენ

მყოფადი (Future)

1A. (S.) ვიდგები – I will stand

ვიდგები
იდგები
იდგება
ვიდგებით
იდგებით
იდგებიან

The tables 1A-I and 1B below share the same forms found in the ats my o’ ’  (Present) row.

1A-I. (S., O.ind.) ვადგები – I will stand on/by her/him/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გადგები ვადგები ----- გადგებით ვადგები

II s. მადგები ----- ადგები გვადგები ----- ადგები

III s. მადგება გადგება ადგება გვადგება გადგებათ ადგება

I pl. ----- გადგებით ვადგებით ----- გადგებით ვადგებით

II pl. მადგებით ----- ადგებით გვადგებით ----- ადგებით

III pl. მადგებიან გადგებიან ადგებიან გვადგებიან გადგებიან ადგებიან
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1B. (S., O.ind.) ვუდგები – I will stand with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიდგები ვუდგები ----- გიდგებით ვუდგები

II s. მიდგები ----- უდგები გვიდგები ----- უდგები

III s. მიდგება გიდგება უდგება გვიდგება გიდგებათ უდგება

I pl. ----- გიდგებით ვუდგებით ----- გიდგებით ვუდგებით

II pl. მიდგებით ----- უდგებით გვიდგებით ----- უდგებით

III pl. მიდგებიან გიდგებიან უდგებიან გვიდგებიან გიდგებიან უდგებიან

1B-I. (S., O.ind.) ვედგები – I will stand with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გედგები ვედგები ----- გედგებით ვედგები

II s. მედგები ----- ედგები გვედგები ----- ედგები

III s. მედგება გედგება ედგება გვედგება გედგებათ ედგება

I pl. ----- გედგებით ვედგებით ----- გედგებით ვედგებით

II pl. მედგებით ----- ედგებით გვედგებით ----- ედგებით

III pl. მედგებიან გედგებიან ედგებიან გვედგებიან გედგებიან ედგებიან

2A. (S.) ავდგები – I will stand (up)

ავდგები
ადგები
ადგება
ავდგებით
ადგებით
ადგებიან
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2A-I. (S., O.ind.) ავადგები – I will stand (up) on/by her/him/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- აგადგები ავადგები ----- აგადგებით ავადგები

II s. ამადგები ----- აადგები აგვადგები ----- აადგები

III s. ამადგება აგადგება აადგება აგვადგება აგადგებათ აადგება

I pl. ----- აგადგებით ავადგებით ----- აგადგებით ავადგებით

II pl. ამადგებით ----- აადგებით აგვადგებით ----- აადგებით

III pl. ამადგებიან აგადგებიან აადგებიან აგვადგებიან აგადგებიან აადგებიან

2B. (S., O.ind.) ავუდგები – I will stand (up) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- აგიდგები ავუდგები ----- აგიდგებით ავუდგები

II s. ამიდგები ----- აუდგები აგვიდგები ----- აუდგები

III s. ამიდგება აგიდგება აუდგება აგვიდგება აგიდგებათ აუდგება

I pl. ----- აგიდგებით ავუდგებით ----- აგიდგებით ავუდგებით

II pl. ამიდგებით ----- აუდგებით აგვიდგებით ----- აუდგებით

III pl. ამიდგებიან აგიდგებიან აუდგებიან აგვიდგებიან აგიდგებიან აუდგებიან

ხოლმეობითი (Conditional)

1A. (S.) ვიდგებოდი – I would stand

ვიდგებოდი
იდგებოდი
იდგებოდა
ვიდგებოდით
იდგებოდით
იდგებოდნენ
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1A-I. (S., O.ind.) ვადგებოდი – I would stand on/by him/her/it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გადგებოდი ვადგებოდი ----- გადგებოდით ვადგებოდი

II s. მადგებოდი ----- ადგებოდი გვადგებოდი ----- ადგებოდი

III s. მადგებოდა გადგებოდა ადგებოდა გვადგებოდა გადგებოდათ ადგებოდა

I pl. ----- გადგებოდით ვადგებოდით ----- გადგებოდით ვადგებოდით

II pl. მადგებოდით ----- ადგებოდით გვადგებოდით ----- ადგებოდით

III pl. მადგებოდნენ გადგებოდნენ ადგებოდნენ გვადგებოდნენ გადგებოდნენ ადგებოდნენ

1B. (S., O.ind.) ვუდგებოდი – I would stand with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიდგებოდი ვუდგებოდი ----- გიდგებოდით ვუდგებოდი

II s. მიდგებოდი ----- უდგებოდი გვიდგებოდი ----- უდგებოდი

III s. მიდგებოდა გიდგებოდა უდგებოდა გვიდგებოდა გიდგებოდათ უდგებოდა

I pl. ----- გიდგებოდით ვუდგებოდით ----- გიდგებოდით ვუდგებოდით

II pl. მიდგებოდით ----- უდგებოდით გვიდგებოდით ----- უდგებოდით

III pl. მიდგებოდნენ გიდგებოდნენ უდგებოდნენ გვიდგებოდნენ გიდგებოდნენ უდგებოდნენ

1B-I. (S., O.ind.) ვედგებოდი – I would stand with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გედგებოდი ვედგებოდი ----- გედგებოდით ვედგებოდი

II s. მედგებოდი ----- ედგებოდი გვედგებოდი ----- ედგებოდი

III s. მედგებოდა გედგებოდა ედგებოდა გვედგებოდა გედგებოდათ ედგებოდა

I pl. ----- გედგებოდით ვედგებოდით ----- გედგებოდით ვედგებოდით

II pl. მედგებოდით ----- ედგებოდით გვედგებოდით ----- ედგებოდით

III pl. მედგებოდნენ გედგებოდნენ ედგებოდნენ გვედგებოდნენ გედგებოდნენ ედგებოდნენ
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2A. (S.) ავდგებოდი – I would stand (up)

ავდგებოდი
ადგებოდი
ადგებოდა
ავდგებოდით
ადგებოდით
ადგებოდნენ

2A-I. (S., O.ind.) ავადგებოდი – I would stand (up) on/by him/her/it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- აგადგებოდი ავადგებოდი ----- აგადგებოდით ავადგებოდი

II s. ამადგებოდი ----- აადგებოდი აგვადგებოდი ----- აადგებოდი

III s. ამადგებოდა აგადგებოდა აადგებოდა აგვადგებოდა აგადგებოდათ აადგებოდა

I pl. ----- აგადგებოდით ავადგებოდით ----- აგადგებოდით ავადგებოდით

II pl. ამადგებოდით ----- აადგებოდით აგვადგებოდით ----- აადგებოდით

III pl. ამადგებოდნენ აგადგებოდნენ აადგებოდნენ აგვადგებოდნენ აგადგებოდნენ აადგებოდნენ

2B. (S., O.ind.) ავუდგებოდი – I would stand (up) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- აგიდგებოდი ავუდგებოდი ----- აგიდგებოდით ავუდგებოდი

II s. ამიდგებოდი ----- აუდგებოდი აგვიდგებოდი ----- აუდგებოდი

III s. ამიდგებოდა აგიდგებოდა აუდგებოდა აგვიდგებოდა აგიდგებოდათ აუდგებოდა

I pl. ----- აგიდგებოდით ავუდგებოდით ----- აგიდგებოდით ავუდგებოდით

II pl. ამიდგებოდით ----- აუდგებოდით აგვიდგებოდით ----- აუდგებოდით

III pl. ამიდგებოდნენ აგიდგებოდნენ აუდგებოდნენ აგვიდგებოდნენ აგიდგებოდნენ აუდგებოდნენ
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მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

1A. (S.) ვიდგებოდე – (if) I were to stand…

ვიდგებოდე
იდგებოდე
იდგებოდეს
ვიდგებოდეთ
იდგებოდეთ
იდგებოდნენ

1A-I. (S., O.ind.) ვადგებოდე – (if) I were to stand on/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გადგებოდე ვადგებოდე ----- გადგებოდეთ ვადგებოდე

II s. მადგებოდე ----- ადგებოდე გვადგებოდე ----- ადგებოდე

III s. მადგებოდეს გადგებოდეს ადგებოდეს გვადგებოდეს გადგებოდეთ ადგებოდეს

I pl. ----- გადგებოდეთ ვადგებოდეთ ----- გადგებოდეთ ვადგებოდეთ

II pl. მადგებოდეთ ----- ადგებოდეთ გვადგებოდეთ ----- ადგებოდეთ

III pl. მადგებოდნენ გადგებოდნენ ადგებოდნენ გვადგებოდნენ გადგებოდნენ ადგებოდნენ

1B. (S., O.ind.) ვუდგებოდე – (if) I were to stand with/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიდგებოდე ვუდგებოდე ----- გიდგებოდეთ ვუდგებოდე

II s. მიდგებოდე ----- უდგებოდე გვიდგებოდე ----- უდგებოდე

III s. მიდგებოდეს გიდგებოდეს უდგებოდეს გვიდგებოდეს გიდგებოდეთ უდგებოდეს

I pl. ----- გიდგებოდეთ ვუდგებოდეთ ----- გიდგებოდეთ ვუდგებოდეთ

II pl. მიდგებოდეთ ----- უდგებოდეთ გვიდგებოდეთ ----- უდგებოდეთ

III pl. მიდგებოდნენ გიდგებოდნენ უდგებოდნენ გვიდგებოდნენ გიდგებოდნენ უდგებოდნენ
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1B-I. (S., O.ind.) ვედგებოდე – (if) I were to stand with/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გედგებოდე ვედგებოდე ----- გედგებოდეთ ვედგებოდე

II s. მედგებოდე ----- ედგებოდე გვედგებოდე ----- ედგებოდე

III s. მედგებოდეს გედგებოდეს ედგებოდეს გვედგებოდეს გედგებოდეთ ედგებოდეს

I pl. ----- გედგებოდეთ ვედგებოდეთ ----- გედგებოდეთ ვედგებოდეთ

II pl. მედგებოდეთ ----- ედგებოდეთ გვედგებოდეთ ----- ედგებოდეთ

III pl. მედგებოდნენ გედგებოდნენ ედგებოდნენ გვედგებოდნენ გედგებოდნენ ედგებოდნენ

2A. (S.) ავდგებოდე – (if) I were to stand (up)…

ავდგებოდე
ადგებოდე
ადგებოდეს
ავდგებოდეთ
ადგებოდეთ
ადგებოდნენ

2A-I. (S., O.ind.) ავადგებოდე – (if) I were to stand (up) on/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- აგადგებოდე ავადგებოდე ----- აგადგებოდეთ ავადგებოდე

II s. ამადგებოდე ----- აადგებოდე აგვადგებოდე ----- აადგებოდე

III s. ამადგებოდეს აგადგებოდეს აადგებოდეს აგვადგებოდეს აგადგებოდეთ აადგებოდეს

I pl. ----- აგადგებოდეთ ავადგებოდეთ ----- აგადგებოდეთ ავადგებოდეთ

II pl. ამადგებოდეთ ----- აადგებოდეთ აგვადგებოდეთ ----- აადგებოდეთ

III pl. ამადგებოდნენ აგადგებოდნენ აადგებოდნენ აგვადგებოდნენ აგადგებოდნენ აადგებოდნენ
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2B. (S., O.ind.) ავუდგებოდე – (if) I were to stand (up) with/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- აგიდგებოდე ავუდგებოდე ----- აგიდგებოდეთ ავუდგებოდე

II s. ამიდგებოდე ----- აუდგებოდე აგვიდგებოდე ----- აუდგებოდე

III s. ამიდგებოდეს აგიდგებოდეს აუდგებოდეს აგვიდგებოდეს აგიდგებოდეთ აუდგებოდეს

I pl. ----- აგიდგებოდეთ ავუდგებოდეთ ----- აგიდგებოდეთ ავუდგებოდეთ

II pl. ამიდგებოდეთ ----- აუდგებოდეთ აგვიდგებოდეთ ----- აუდგებოდეთ

III pl. ამიდგებოდნენ აგიდგებოდნენ აუდგებოდნენ აგვიდგებოდნენ აგიდგებოდნენ აუდგებოდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

1A. (S.) ვიდექი – I stood

ვიდექი
იდექი
იდგა
ვიდექით
იდექით
იდგნენ

1A-I. (S., O.ind.) ვადექი – I stood on/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გადექი ვადექი ----- გადექით ვადექი

II s. მადექი ----- ადექი გვადექი ----- ადექი

III s. მადგა გადგა ადგა გვადგა გადგათ ადგა

I pl. ----- გადექით ვადექით ----- გადექით ვადექით

II pl. მადექით ----- ადექით გვადექით ----- ადექით

III pl. მადგნენ გადგნენ ადგნენ გვადგნენ გადგნენ ადგნენ
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1B. (S., O.ind.) ვუდექი – I stood with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიდექი ვუდექი ----- გიდექით ვუდექი

II s. მიდექი ----- უდექი გვიდექი ----- უდექი

III s. მიდგა გიდგა უდგა გვიდგა გიდგათ უდგა

I pl. ----- გიდექით ვუდექით ----- გიდექით ვუდექით

II pl. მიდექით ----- უდექით გვიდექით ----- უდექით

III pl. მიდგნენ გიდგნენ უდგნენ გვიდგნენ გიდგნენ უდგნენ

1B-I. (S., O.ind.) ვედექი – I stood with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გედექი ვედექი ----- გედექით ვედექი

II s. მედექი ----- ედექი გვედექი ----- ედექი

III s. მედგა გედგა ედგა გვედგა გედგათ ედგა

I pl. ----- გედექით ვედექით ----- გედექით ვედექით

II pl. მედექით ----- ედექით გვედექით ----- ედექით

III pl. მედგნენ გედგნენ ედგნენ გვედგნენ გედგნენ ედგნენ

2A. (S.) ავდექი – I stood (up)

ავდექი
ადექი
ადგა
ავდექით
ადექით
ადგნენ
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2A-I. (S., O.ind.) ავადექი – I stood (up) on/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- აგადექი ავადექი ----- აგადექით ავადექი

II s. ამადექი ----- აადექი აგვადექი ----- აადექი

III s. ამადგა აგადგა აადგა აგვადგა აგადგათ აადგა

I pl. ----- აგადექით ავადექით ----- აგადექით ავადექით

II pl. ამადექით ----- აადექით აგვადექით ----- აადექით

III pl. ამადგნენ აგადგნენ აადგნენ აგვადგნენ აგადგნენ აადგნენ

2B. (S., O.ind.) ავუდექი – I stood (up) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- აგიდექი ავუდექი ----- აგიდექით ავუდექი

II s. ამიდექი ----- ადექი აგვიდექი ----- ადექი

III s. ამიდგა აგიდგა აუდგა აგვიდგა აგიდგათ აუდგა

I pl. ----- აგიდექით ავუდექით ----- აგიდექით ავუდექით

II pl. ამიდექით ----- აუდექით აგვიდექით ----- აუდექით

III pl. ამიდგნენ აგიდგნენ აუდგნენ აგვიდგნენ აგიდგნენ აუდგნენ

II კავშირებითი (Optative)

1A. (S.) ვიდგე – I (should) stand

ვიდგე
იდგე
იდგეს
ვიდგეთ
იდგეთ
იდგნენ
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1A-I. (S., O.ind.) ვადგე – I (should) stand on/by him/her/it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გადგე ვადგე ----- გადგეთ ვადგე

II s. მადგე ----- ადგე გვადგე ----- ადგე

III s. მადგეს გადგეს ადგეს გვადგეს გადგეთ ადგეს

I pl. ----- გადგეთ ვადგეთ ----- გადგეთ ვადგეთ

II pl. მადგეთ ----- ადგეთ გვადგეთ ----- ადგეთ

III pl. მადგნენ გადგნენ ადგნენ გვადგნენ გადგნენ ადგნენ

1B. (S., O.ind.) ვუდგე – I (should) stand with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიდგე ვუდგე ----- გიდგეთ ვუდგე

II s. მიდგე ----- უდგე გვიდგე ----- უდგე

III s. მიდგეს გიდგეს უდგეს გვიდგეს გიდგეთ უდგეს

I pl. ----- გიდგეთ ვუდგეთ ----- გიდგეთ ვუდგეთ

II pl. მიდგეთ ----- უდგეთ გვიდგეთ ----- უდგეთ

III pl. მიდგნენ გიდგნენ უდგნენ გვიდგნენ გიდგნენ უდგნენ

1B-I. (S., O.ind.) ვედგე – I (should) stand with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გედგე ვედგე ----- გედგეთ ვედგე

II s. მედგე ----- ედგე გვედგე ----- ედგე

III s. მედგეს გედგეს ედგეს გვედგეს გედგეთ ედგეს

I pl. ----- გედგეთ ვედგეთ ----- გედგეთ ვედგეთ

II pl. მედგეთ ----- ედგეთ გვედგეთ ----- ედგეთ

III pl. მედგნენ გედგნენ ედგნენ გვედგნენ გედგნენ ედგნენ
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2A. (S.) ავდგე – I (should) stand (up)

ავდგე
ადგე
ადგეს
ავდგეთ
ადგეთ
ადგნენ

2A-I. (S., O.ind.) ავადგე – I (should) stand (up) on/by him/her/it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- აგადგე ავადგე ----- აგადგეთ ავადგე

II s. ამადგე ----- აადგე აგვადგე ----- აადგე

III s. ამადგეს აგადგეს აადგეს აგვადგეს აგადგეთ აადგეს

I pl. ----- აგადგეთ ავადგეთ ----- აგადგეთ ავადგეთ

II pl. ამადგეთ ----- აადგეთ აგვადგეთ ----- აადგეთ

III pl. ამადგნენ აგადგნენ აადგნენ აგვადგნენ აგადგნენ აადგნენ

2B. (S., O.ind.) ავუდგე – I (should) stand (up) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- აგიდგე ავუდგე ----- აგიდგეთ ავუდგე

II s. ამიდგე ----- აუდგე აგვიდგე ----- აუდგე

III s. ამიდგეს აგიდგეს აუდგეს აგვიდგეს აგიდგეთ აუდგეს

I pl. ----- აგიდგეთ ავუდგეთ ----- აგიდგეთ ავუდგეთ

II pl. ამიდგეთ ----- აუდგეთ აგვიდგეთ ----- აუდგეთ

III pl. ამიდგნენ აგიდგნენ აუდგნენ აგვიდგნენ აგიდგნენ აუდგნენ
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

1A. (S.) ვმდგარვარ – (it seems) I have been standing

ვმდგარვარ
მდგარხარ
მდგარა
ვმდგარვართ
მდგარხართ
მდგარან

1B. (S., O.ind.) ვდგომივარ – (it seems) I have been standing with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გდგომივარ ვდგომივარ ----- გდგომივართ ვდგომივარ

II s. მდგომიხარ ----- (ს)დგომიხარ გვდგომიხარ ----- (ს)დგომიხარ

III s. მდგომია გდგომია (ს)დგომია გვდგომია გდგომიათ (ს)დგომია

I pl. ----- გდგომივართ ვდგომივართ ----- გდგომივართ ვდგომივართ

II pl. მდგომიხართ ----- (ს)დგომიხართ გვდგომიხართ ----- (ს)დგომიხართ

III pl. მდგომიან გდგომიან (ს)დგომიან გვდგომიან გდგომიან (ს)დგომიან

2A. (S.) ავმდგარვარ – (it seems) I have been standing (up)

ავმდგარვარ
ამდგარხარ
ამდგარა
ავმდგარვართ
ამდგარხართ
ამდგარან
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2B. (S., O.ind.) ავდგომივარ – (it seems) I have been standing (up) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- აგდგომივარ ავდგომივარ ----- აგდგომივართ ავდგომივარ

II s. ამდგომიხარ ----- ადგომიხარ აგვდგომიხარ ----- ადგომიხარ

III s. ამდგომია აგდგომია ადგომია აგვდგომია აგდგომიათ ადგომია

I pl. ----- აგდგომივართ ავდგომივართ ----- აგდგომივართ ავდგომივართ

II pl. ამდგომიხართ ----- ადგომიხართ აგვდგომიხართ ----- ადგომიხართ

III pl. ამდგომიან აგდგომიან ადგომიან აგვდგომიან აგდგომიან ადგომიან

II თურმეობითი (Pluperfect)

1A. (S.) ვმდგარიყავ(ი) – (if) I had stood…

ვმდგარიყავ(ი)
მდგარიყავ(ი)
მდგარიყო
ვმდგარიყავით
მდგარიყავით
მდგარიყვნენ

1B. (S., O.ind.) ვდგომოდი – (if) I had stood with/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გდგომოდი ვდგომოდი ----- გდგომოდით ვდგომოდი

II s. მდგომოდი ----- (ს)დგომოდი გვდგომოდი ----- (ს)დგომოდი

III s. მდგომოდა გდგომოდა (ს)დგომოდა გვდგომოდა გდგომოდათ (ს)დგომოდა

I pl. ----- გდგომოდით ვდგომოდით ----- გდგომოდით ვდგომოდით

II pl. მდგომოდით ----- (ს)დგომოდით გვდგომოდით ----- (ს)დგომოდით

III pl. მდგომოდნენ გდგომოდნენ (ს)დგომოდნენ გვდგომოდნენ გდგომოდნენ (ს)დგომოდნენ
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2A. (S.) ავმდგარიყავ(ი) – (if) I had stood (up)…

ავმდგარიყავ(ი)
ამდგარიყავ(ი)
ამდგარიყო
ავმდგარიყავით
ამდგარიყავით
ამდგარიყვნენ

2B. (S., O.ind.) ავდგომოდი – (if) I had stood (up) with/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- აგდგომოდი ავდგომოდი ----- აგდგომოდით ავდგომოდი

II s. ამდგომოდი ----- ადგომოდი აგვდგომოდი ----- ადგომოდი

III s. ამდგომოდა აგდგომოდა ადგომოდა აგვდგომოდა აგდგომოდათ ადგომოდა

I pl. ----- აგდგომოდით ავდგომოდით ----- აგდგომოდით ავდგომოდით

II pl. ამდგომოდით ----- ადგომოდით აგვდგომოდით ----- ადგომოდით

III pl. ამდგომოდნენ აგდგომოდნენ ადგომოდნენ აგვდგომოდნენ აგდგომოდნენ ადგომოდნენ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

1A. (S.) ვმდგარიყო – (I wish) I could stand 

ვმდგარიყო
მდგარიყო
მდგარიყოს
ვმდგარიყოთ
მდგარიყოთ
მდგარიყონ
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1B. (S., O.ind.) ვდგომოდე – (I wish) I could stand with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გდგომოდე ვდგომოდე ----- გდგომოდეთ ვდგომოდე

II s. მდგომოდე ----- (ს)დგომოდე გვდგომოდე ----- (ს)დგომოდე

III s. მდგომოდეს გდგომოდეს (ს)დგომოდეს გვდგომოდეს გდგომოდეთ (ს)დგომოდეს

I pl. ----- გდგომოდეთ ვდგომოდეთ ----- გდგომოდეთ ვდგომოდეთ

II pl. მდგომოდეთ ----- (ს)დგომოდეთ გვდგომოდეთ ----- (ს)დგომოდეთ

III pl. მდგომოდნენ გდგომოდნენ (ს)დგომოდნენ გვდგომოდნენ გდგომოდნენ (ს)დგომოდნენ

2A. (S.) ავმდგარიყო – (I wish) I could stand (up)

ავმდგარიყო
ამდგარიყო
ამდგარიყოს
ავმდგარიყოთ
ამდგარიყოთ
ამდგარიყონ

2B. (S., O.ind.) ავდგომოდე – (I wish) I could stand (up) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- აგდგომოდე ავდგომოდე ----- აგდგომოდეთ ავდგომოდე

II s. ამდგომოდე ----- ადგომოდე აგვდგომოდე ----- ადგომოდე

III s. ამდგომოდეს აგდგომოდეს ადგომოდეს აგვდგომოდეს აგდგომოდეთ ადგომოდეს

I pl. ----- აგდგომოდეთ ავდგომოდეთ ----- აგდგომოდეთ ავდგომოდეთ

II pl. ამდგომოდეთ ----- ადგომოდეთ აგვდგომოდეთ ----- ადგომოდეთ

III pl. ამდგომოდნენ აგდგომოდნენ ადგომოდნენ აგვდგომოდნენ აგდგომოდნენ ადგომოდნენ
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10.2.23. ზის / ჯდება – he/she sits

I სერია (Series I)

აწმყო (Present)

1A. (S.) ვზივარ – I am sitting / I sit

ვზივარ
ზიხარ
ზის
ვსხედვართ
სხედხართ
სხედან

1A-I. (S., O.ind.) ვაზივარ – I am sitting on/by him/her/it / I sit on/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაზივარ ვაზივარ ----- გაზივართ ვაზივარ

II s. მაზიხარ ----- აზიხარ გვაზიხარ ----- აზიხარ

III s. მაზის გაზის აზის გვაზის გაზით აზის

I pl. ----- გასხედვართ ვასხედვართ ----- გასხედვართ ვასხედვართ

II pl. მასხედხართ ----- ასხედხართ გვასხედხართ ----- ასხედხართ

III pl. მასხედან გასხედან ასხედან გვასხედან გასხედან ასხედან
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1B. (S., O.ind.) ვუზივარ – I am sitting with/by him/her/it / I sit with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიზივარ ვუზივარ ----- გიზივართ ვუზივარ

II s. მიზიხარ ----- უზიხარ გვიზიხარ ----- უზიხარ

III s. მიზის გიზის უზის გვიზის გიზით უზის

I pl. ----- გისხედვართ ვუსხედვართ ----- გისხედვართ ვუსხედვართ

II pl. მისხედხართ ----- უსხედხართ გვისხედხართ ----- უსხედხართ

III pl. მისხედან გისხედან უსხედან გვისხედან გისხედან უსხედან

2A. (S.) ვჯდები – I am sitting (down) / I sit (down)

ვჯდები
ჯდები
ჯდება
ვსხდებით
სხდებით
სხდებიან

2A-I. (S., O.ind.) ვაჯდები – I am sitting (down) on/by him/her/it / I sit (down) on/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაჯდები ვაჯდები ----- გაჯდებით ვაჯდები

II s. მაჯდები ----- აჯდები გვაჯდები ----- აჯდები

III s. მაჯდება გაჯდება აჯდება გვაჯდება გაჯდებათ აჯდება

I pl. ----- გასხდებით ვასხდებით ----- გასხდებით ვასხდებით

II pl. მასხდებით ----- ასხდებით გვასხდებით ----- ასხდებით

III pl. მასხდებიან გასხდებიან ასხდებიან გვასხდებიან გასხდებიან ასხდებიან
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2B. (S., O.ind.) ვუჯდები – I am sitting with/by him/her/it / I sit with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიჯდები ვუჯდები ----- გიჯდებით ვუჯდები

II s. მიჯდები ----- უჯდები გვიჯდები ----- უჯდები

III s. მიჯდება გიჯდება უჯდება გვიჯდება გიჯდებათ უჯდება

I pl. ----- გისხდებით ვუსხდებით ----- გისხდებით ვუსხდებით

II pl. მისხდებით ----- უსხდებით გვისხდებით ----- უსხდებით

III pl. მისხდებიან გისხდებიან უსხდებიან გვისხდებიან გისხდებიან უსხდებიან

უწყვეტელი (Imperfect)

The forms corresponding to tables 1A, 1A-I, 1B, 1B-I for uts q vet eli’ ’ ’  (Imperfect) do not exist.

2A. (S.) ვჯდებოდი – I was sitting (down)

ვჯდებოდი
ჯდებოდი
ჯდებოდა
ვსხდებოდით
სხდებოდით
სხდებოდნენ

2A-I. (S., O.ind.) ვაჯდებოდი – I was sitting (down) on/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაჯდებოდი ვაჯდებოდი ----- გაჯდებოდით ვაჯდებოდი

II s. მაჯდებოდი ----- აჯდებოდი გვაჯდებოდი ----- აჯდებოდი

III s. მაჯდებოდა გაჯდებოდა აჯდებოდა გვაჯდებოდა გაჯდებოდათ აჯდებოდა

I pl. ----- გასხდებოდით ვასხდებოდით ----- გასხდებოდით ვასხდებოდით

II pl. მასხდებოდით ----- ასხდებოდით გვასხდებოდით ----- ასხდებოდით

III pl. მასხდებოდნენ გასხდებოდნენ ასხდებოდნენ გვასხდებოდნენ გასხდებოდნენ ასხდებოდნენ

606



2B. (S., O.ind.) ვუჯდებოდი – I was sitting (down) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიჯდებოდი ვუჯდებოდი ----- გიჯდებოდით ვუჯდებოდი

II s. მიჯდებოდი ----- უჯდებოდი გვიჯდებოდი ----- უჯდებოდი

III s. მიჯდებოდა გიჯდებოდა უჯდებოდა გვიჯდებოდა გიჯდებოდათ უჯდებოდა

I pl. ----- გისხდებოდით ვუსხდებოდით ----- გისხდებოდით ვუსხდებოდით

II pl. მისხდებოდით ----- უსხდებოდით გვისხდებოდით ----- უსხდებოდით

III pl. მისხდებოდნენ გისხდებოდნენ უსხდებოდნენ გვისხდებოდნენ გისხდებოდნენ უსხდებოდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

The forms corresponding to tables 1A, 1A-I, 1B, 1B-I for ats mq os k avshirebiti’ ’ ’  (Present Subjunctive) do not exist.

2A. (S.) ვჯდებოდე – (if) I were sitting (down)…

ვჯდებოდე
ჯდებოდე
ჯდებოდეს
ვსხდებოდეთ
სხდებოდეთ
სხდებოდნენ

2A-I. (S., O.ind.) ვაჯდებოდე – (if) I were sitting (down) on/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაჯდებოდე ვაჯდებოდე ----- გაჯდებოდეთ ვაჯდებოდე

II s. მაჯდებოდე ----- აჯდებოდე გვაჯდებოდე ----- აჯდებოდე

III s. მაჯდებოდეს გაჯდებოდეს აჯდებოდეს გვაჯდებოდეს გაჯდებოდეთ აჯდებოდეს

I pl. ----- გასხდებოდეთ ვასხდებოდეთ ----- გასხდებოდეთ ვასხდებოდეთ

II pl. მასხდებოდეთ ----- ასხდებოდეთ გვასხდებოდეთ ----- ასხდებოდეთ

III pl. მასხდებოდნენ გასხდებოდნენ ასხდებოდნენ გვასხდებოდნენ გასხდებოდნენ ასხდებოდნენ
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2B. (S., O.ind.) ვუჯდებოდე – (if) I were sitting (down) with/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიჯდებოდე ვუჯდებოდე ----- გიჯდებოდეთ ვუჯდებოდე

II s. მიჯდებოდე ----- უჯდებოდე გვიჯდებოდე ----- უჯდებოდე

III s. მიჯდებოდეს გიჯდებოდეს უჯდებოდეს გვიჯდებოდეს გიჯდებოდეთ უჯდებოდეს

I pl. ----- გისხდებოდეთ ვუსხდებოდეთ ----- გისხდებოდეთ ვუსხდებოდეთ

II pl. მისხდებოდეთ ----- უსხდებოდეთ გვისხდებოდეთ ----- უსხდებოდეთ

III pl. მისხდებოდნენ გისხდებოდნენ უსხდებოდნენ გვისხდებოდნენ გისხდებოდნენ უსხდებოდნენ

მყოფადი (Future)

1A. (S.) ვიჯდები – I will sit

ვიჯდები
იჯდები
იჯდება
ვისხდებით
ისხდებით
ისხდებიან

The tables 1A-I and 1B below share the same forms found in the ats my o’ ’  (Present) row.

1A-I. (S., O.ind.) ვაჯდები – I will sit on/by him/her/it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაჯდები ვაჯდები ----- გაჯდებით ვაჯდები

II s. მაჯდები ----- აჯდები გვაჯდები ----- აჯდები

III s. მაჯდება გაჯდება აჯდება გვაჯდება გაჯდებათ აჯდება

I pl. ----- გასხდებით ვასხდებით ----- გასხდებით ვასხდებით

II pl. მასხდებით ----- ასხდებით გვასხდებით ----- ასხდებით

III pl. მასხდებიან გასხდებიან ასხდებიან გვასხდებიან გასხდებიან ასხდებიან
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1B. (S., O.ind.) ვუჯდები – I will sit with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიჯდები ვუჯდები ----- გიჯდებით ვუჯდები

II s. მიჯდები ----- უჯდები გვიჯდები ----- უჯდები

III s. მიჯდება გიჯდება უჯდება გვიჯდება გიჯდებათ უჯდება

I pl. ----- გისხდებით ვუსხდებით ----- გისხდებით ვუსხდებით

II pl. მისხდებით ----- უსხდებით გვისხდებით ----- უსხდებით

III pl. მისხდებიან გისხდებიან უსხდებიან გვისხდებიან გისხდებიან უსხდებიან

1B-I. (S., O.ind.) ვეჯდები – I will sit with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გეჯდები ვეჯდები ----- გეჯდებით ვეჯდები

II s. მეჯდები ----- ეჯდები გვეჯდები ----- ეჯდები

III s. მეჯდება გეჯდება ეჯდება გვეჯდება გეჯდებათ ეჯდება

I pl. ----- გესხდებით ვესხდებით ----- გესხდებით ვესხდებით

II pl. მესხდებით ----- ესხდებით გვესხდებით ----- ესხდებით

III pl. მესხდებიან გესხდებიან ესხდებიან გვესხდებიან გესხდებიან ესხდებიან

2A. (S.) დავჯდები – I will sit (down)

დავჯდები
დაჯდები
დაჯდება
დავსხდებით
დასხდებით
დასხდებიან
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2A-I. (S., O.ind.) დავაჯდები – I will sit (down) on/by him/her/it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგაჯდები დავაჯდები ----- დაგაჯდებით დავაჯდები

II s. დამაჯდები ----- დააჯდები დაგვაჯდები ----- დააჯდები

III s. დამაჯდება დაგაჯდება დააჯდება დაგვაჯდება დაგაჯდებათ დააჯდება

I pl. ----- დაგასხდებით დავასხდებით ----- დაგასხდებით დავასხდებით

II pl. დამასხდებით ----- დაასხდებით დაგვასხდებით ----- დაასხდებით

III pl. დამასხდებიან დაგასხდებიან დაასხდებიან დაგვასხდებიან დაგასხდებიან დაასხდებიან

2B. (S., O.ind.) დავუჯდები – I will sit (down) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიჯდები დავუჯდები ----- დაგიჯდებით დავუჯდები

II s. დამიჯდები ----- დაუჯდები დაგვიჯდები ----- დაუჯდები

III s. დამიჯდება დაგიჯდება დაუჯდება დაგვიჯდება დაგიჯდებათ დაუჯდება

I pl. ----- დაგისხდებით დავუსხდებით ----- დაგისხდებით დავუსხდებით

II pl. დამისხდებით ----- დაუსხდებით დაგვისხდებით ----- დაუსხდებით

III pl. დამისხდებიან დაგისხდებიან დაუსხდებიან დაგვისხდებიან დაგისხდებიან დაუსხდებიან

ხოლმეობითი (Conditional)

1A. (S.) ვიჯდებოდი – I would sit

ვიჯდებოდი
იჯდებოდი
იჯდებოდა
ვისხდებოდით
ისხდებოდით
ისხდებოდნენ
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1A-I. (S., O.ind.) ვაჯდებოდი – I would sit on/by him/her/it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაჯდებოდი ვაჯდებოდი ----- გაჯდებოდით ვაჯდებოდი

II s. მაჯდებოდი ----- აჯდებოდი გვაჯდებოდი ----- აჯდებოდი

III s. მაჯდებოდა გაჯდებოდა აჯდებოდა გვაჯდებოდა გაჯდებოდათ აჯდებოდა

I pl. ----- გასხდებოდით ვასხდებოდით ----- გასხდებოდით ვასხდებოდით

II pl. მასხდებოდით ----- ასხდებოდით გვასხდებოდით ----- ასხდებოდით

III pl. მასხდებოდნენ გასხდებოდნენ ასხდებოდნენ გვასხდებოდნენ გასხდებოდნენ ასხდებოდნენ

1B. (S., O.ind.) ვუჯდებოდი – I would sit with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიჯდებოდი ვუჯდებოდი ----- გიჯდებოდით ვუჯდებოდი

II s. მიჯდებოდი ----- უჯდებოდი გვიჯდებოდი ----- უჯდებოდი

III s. მიჯდებოდა გიჯდებოდა უჯდებოდა გვიჯდებოდა გიჯდებოდათ უჯდებოდა

I pl. ----- გისხდებოდით ვუსხდებოდით ----- გისხდებოდით ვუსხდებოდით

II pl. მისხდებოდით ----- უსხდებოდით გვისხდებოდით ----- უსხდებოდით

III pl. მისხდებოდნენ გისხდებოდნენ უსხდებოდნენ გვისხდებოდნენ გისხდებოდნენ უსხდებოდნენ

1B-I. (S., O.ind.) ვეჯდებოდი – I would sit with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გეჯდებოდი ვეჯდებოდი ----- გეჯდებოდით ვეჯდებოდი

II s. მეჯდებოდი ----- ეჯდებოდი გვეჯდებოდი ----- ეჯდებოდი

III s. მეჯდებოდა გეჯდებოდა ეჯდებოდა გვეჯდებოდა გეჯდებოდათ ეჯდებოდა

I pl. ----- გესხდებოდით ვესხდებოდით ----- გესხდებოდით ვესხდებოდით

II pl. მესხდებოდით ----- ესხდებოდით გვესხდებოდით ----- ესხდებოდით

III pl. მესხდებოდნენ გესხდებოდნენ ესხდებოდნენ გვესხდებოდნენ გესხდებოდნენ ესხდებოდნენ
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2A. (S.) დავჯდებოდი – I would sit (down)

დავჯდებოდი
დაჯდებოდი
დაჯდებოდა
დავსხდებოდით
დასხდებოდით
დასხდებოდნენ

2A-I. (S., O.ind.) დავაჯდებოდი – I would sit (down) on/by him/her/it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგაჯდებოდი დავაჯდებოდი ----- დაგაჯდებოდით დავაჯდებოდი

II s. დამაჯდებოდი ----- დააჯდებოდი დაგვაჯდებოდი ----- დააჯდებოდი

III s. დამაჯდებოდა დაგაჯდებოდა დააჯდებოდა დაგვაჯდებოდა დაგაჯდებოდათ დააჯდებოდა

I pl. ----- დაგასხდებოდით დავასხდებოდით ----- დაგასხდებოდით დავასხდებოდით

II pl. დამასხდებოდით ----- დაასხდებოდით დაგვასხდებოდით ----- დაასხდებოდით

III pl. დამასხდებოდნენ დაგასხდებოდნენ დაასხდებოდნენ დაგვასხდებოდნენ დაგასხდებოდნენ დაასხდებოდნენ

2B. (S., O.ind.) დავუჯდებოდი – I would sit (down) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიჯდებოდი დავუჯდებოდი ----- დაგიჯდებოდით დავუჯდებოდი

II s. დამიჯდებოდი ----- დაუჯდებოდი დაგვიჯდებოდი ----- დაუჯდებოდი

III s. დამიჯდებოდა დაგიჯდებოდა დაუჯდებოდა დაგვიჯდებოდა დაგიჯდებოდათ დაუჯდებოდა

I pl. ----- დაგისხდებოდით დავუსხდებოდით ----- დაგისხდებოდით დავუსხდებოდით

II pl. დამისხდებოდით ----- დაუსხდებოდით დაგვისხდებოდით ----- დაუსხდებოდით

III pl. დამისხდებოდნენ დაგისხდებოდნენ დაუსხდებოდნენ დაგვისხდებოდნენ დაგისხდებოდნენ დაუსხდებოდნენ
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მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

1A. (S.) ვიჯდებოდე – (if) I were to sit…

ვიჯდებოდე
იჯდებოდე
იჯდებოდეს
ვისხდებოდეთ
ისხდებოდეთ
ისხდებოდნენ

1A-I. (S., O.ind.) ვაჯდებოდე – (if) I were to sit on/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაჯდებოდე ვაჯდებოდე ----- გაჯდებოდეთ ვაჯდებოდე

II s. მაჯდებოდე ----- აჯდებოდე გვაჯდებოდე ----- აჯდებოდე

III s. მაჯდებოდეს გაჯდებოდეს აჯდებოდეს გვაჯდებოდეს გაჯდებოდეთ აჯდებოდეს

I pl. ----- გასხდებოდეთ ვასხდებოდეთ ----- გასხდებოდეთ ვასხდებოდეთ

II pl. მასხდებოდეთ ----- ასხდებოდეთ გვასხდებოდეთ ----- ასხდებოდეთ

III pl. მასხდებოდნენ გასხდებოდნენ ასხდებოდნენ გვასხდებოდნენ გასხდებოდნენ ასხდებოდნენ

1B. (S., O.ind.) ვუჯდებოდე – (if) I were to sit with/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიჯდებოდე ვუჯდებოდე ----- გიჯდებოდეთ ვუჯდებოდე

II s. მიჯდებოდე ----- უჯდებოდე გვიჯდებოდე ----- უჯდებოდე

III s. მიჯდებოდეს გიჯდებოდეს უჯდებოდეს გვიჯდებოდეს გიჯდებოდეთ უჯდებოდეს

I pl. ----- გისხდებოდეთ ვუსხდებოდეთ ----- გისხდებოდეთ ვუსხდებოდეთ

II pl. მისხდებოდეთ ----- უსხდებოდეთ გვისხდებოდეთ ----- უსხდებოდეთ

III pl. მისხდებოდნენ გისხდებოდნენ უსხდებოდნენ გვისხდებოდნენ გისხდებოდნენ უსხდებოდნენ
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1B-I. (S., O.ind.) ვეჯდებოდე – (if) I were to sit with/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გეჯდებოდე ვეჯდებოდე ----- გეჯდებოდეთ ვეჯდებოდე

II s. მეჯდებოდე ----- ეჯდებოდე გვეჯდებოდე ----- ეჯდებოდე

III s. მეჯდებოდეს გეჯდებოდეს ეჯდებოდეს გვეჯდებოდეს გეჯდებოდეთ ეჯდებოდეს

I pl. ----- გესხდებოდეთ ვესხდებოდეთ ----- გესხდებოდეთ ვესხდებოდეთ

II pl. მესხდებოდეთ ----- ესხდებოდეთ გვესხდებოდეთ ----- ესხდებოდეთ

III pl. მესხდებოდნენ გესხდებოდნენ ესხდებოდნენ გვესხდებოდნენ გესხდებოდნენ ესხდებოდნენ

2A. (S.) დავჯდებოდე – (if) I were to sit (down)…

დავჯდებოდე
დაჯდებოდე
დაჯდებოდეს
დავსხდებოდეთ
დასხდებოდეთ
დასხდებოდნენ

2A-I. (S., O.ind.) დავაჯდებოდე – (if) I were to sit (down) on/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგაჯდებოდე დავაჯდებოდე ----- დაგაჯდებოდეთ დავაჯდებოდე

II s. დამაჯდებოდე ----- დააჯდებოდე დაგვაჯდებოდე ----- დააჯდებოდე

III s. დამაჯდებოდეს დაგაჯდებოდეს დააჯდებოდეს დაგვაჯდებოდეს დაგაჯდებოდეთ დააჯდებოდეს

I pl. ----- დაგასხდებოდეთ დავასხდებოდეთ ----- დაგასხდებოდეთ დავასხდებოდეთ

II pl. დამასხდებოდეთ ----- დაასხდებოდეთ დაგვასხდებოდეთ ----- დაასხდებოდეთ

III pl. დამასხდებოდნენ დაგასხდებოდნენ დაასხდებოდნენ დაგვასხდებოდნენ დაგასხდებოდნენ დაასხდებოდნენ
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2B. (S., O.ind.) დავუჯდებოდე – (if) I were to sit (down) with/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიჯდებოდე დავუჯდებოდე ----- დაგიჯდებოდეთ დავუჯდებოდე

II s. დამიჯდებოდე ----- დაუჯდებოდე დაგვიჯდებოდე ----- დაუჯდებოდე

III s. დამიჯდებოდეს დაგიჯდებოდეს დაუჯდებოდეს დაგვიჯდებოდეს დაგიჯდებოდეთ დაუჯდებოდეს

I pl. ----- დაგისხდებოდეთ დავუსხდებოდეთ ----- დაგისხდებოდეთ დავუსხდებოდეთ

II pl. დამისხდებოდეთ ----- დაუსხდებოდეთ დაგვისხდებოდეთ ----- დაუსხდებოდეთ

III pl. დამისხდებოდნენ დაგისხდებოდნენ დაუსხდებოდნენ დაგვისხდებოდნენ დაგისხდებოდნენ დაუსხდებოდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

1A. (S.) ვიჯექი – I sat

ვიჯექი 
იჯექი
იჯდა
ვისხედით
ისხედით
ისხდნენ

1A-I. (S., O.ind.) ვაჯექი – I sat on/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაჯექი ვაჯექი ----- გაჯექით ვაჯექი

II s. მაჯექი ----- აჯექი გვაჯექი ----- აჯექი

III s. მაჯდა გაჯდა აჯდა გვაჯდა გაჯდათ აჯდა

I pl. ----- გასხედით ვასხედით ----- გასხედით ვასხედით

II pl. მასხედით ----- ასხედით გვასხედით ----- ასხედით

III pl. მასხდნენ გასხდნენ ასხდნენ გვასხდნენ გასხდნენ ასხდნენ
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1B. (S., O.ind.) ვუჯექი – I sat with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიჯექი ვუჯექი ----- გიჯექით ვუჯექი

II s. მიჯექი ----- უჯექი გვიჯექი ----- უჯექი

III s. მიჯდა გიჯდა უჯდა გვიჯდა გიჯდათ უჯდა

I pl. ----- გისხედით ვუსხედით ----- გისხედით ვუსხედით

II pl. მისხედით ----- უსხედით გვისხედით ----- უსხედით

III pl. მისხდნენ გისხდნენ უსხდნენ გვისხდნენ გისხდნენ უსხდნენ

1B-I. (S., O.ind.) ვეჯექი – I sat with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გეჯექი ვეჯექი ----- გეჯექით ვეჯექი

II s. მეჯექი ----- ეჯექი გვეჯექი ----- ეჯექი

III s. მეჯდა გეჯდა ეჯდა გვეჯდა გეჯდათ ეჯდა

I pl. ----- გესხედით ვესხედით ----- გესხედით ვესხედით

II pl. მესხედით ----- ესხედით გვესხედით ----- ესხედით

III pl. მესხდნენ გესხდნენ ესხდნენ გვესხდნენ გესხდნენ ესხდნენ

2A. (S.) დავჯექი – I sat (down)

დავჯექი 
დაჯექი
დაჯდა
დავსხედით
დასხედით
დასხდნენ
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2A-I. (S., O.ind.) დავაჯექი – I sat (down) on/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგაჯექი დავაჯექი ----- დაგაჯექით დავაჯექი

II s. დამაჯექი ----- დააჯექი დაგვაჯექი ----- დააჯექი

III s. დამაჯდა დაგაჯდა დააჯდა დაგვაჯდა დაგაჯდათ დააჯდა

I pl. ----- დაგასხედით დავასხედით ----- დაგასხედით დავასხედით

II pl. დამასხედით ----- დაასხედით დაგვასხედით ----- დაასხედით

III pl. დამასხდნენ დაგასხდნენ დაასხდნენ დაგვასხდნენ დაგასხდნენ დაასხდნენ

2B. (S., O.ind.) დავუჯექი – I sat (down) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიჯექი დავუჯექი ----- დაგიჯექით დავუჯექი

II s. დამიჯექი ----- დაუჯექი დაგვიჯექი ----- დაუჯექი

III s. დამიჯდა დაგიჯდა დაუჯდა დაგვიჯდა დაგიჯდათ დაუჯდა

I pl. ----- დაგისხედით დავუსხედით ----- დაგისხედით დავუსხედით

II pl. დამისხედით ----- დაუსხედით დაგვისხედით ----- დაუსხედით

III pl. დამისხდნენ დაგისხდნენ დაუსხდნენ დაგვისხდნენ დაგისხდნენ დაუსხდნენ

II კავშირებითი (Optative)

1A. (S.) ვიჯდე – I (should) sit

ვიჯდე
იჯდე
იჯდეს
ვისხდეთ
ისხდეთ
ისხდნენ
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1A-I. (S., O.ind.) ვაჯდე – I (should) sit on/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გაჯდე ვაჯდე ----- გაჯდეთ ვაჯდე

II s. მაჯდე ----- აჯდე გვაჯდე ----- აჯდე

III s. მაჯდეს გაჯდეს აჯდეს გვაჯდეს გაჯდეთ აჯდეს

I pl. ----- გასხდეთ ვასხდეთ ----- გაჯდეთ ვასხდეთ

II pl. მასხდეთ ----- ასხდეთ გვასხდეთ ----- ასხდეთ

III pl. მასხდნენ გასხდნენ ასხდნენ გვასხდნენ გასხდნენ ასხდნენ

1B. (S., O.ind.) ვუჯდე – I (should) sit with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიჯდე ვუჯდე ----- გიჯდეთ ვუჯდე

II s. მიჯდე ----- უჯდე გვიჯდე ----- უჯდე

III s. მიჯდეს გიჯდეს უჯდეს გვიჯდეს გიჯდეთ უჯდეს

I pl. ----- გისხდეთ ვუსხდეთ ----- გიჯდეთ ვუსხდეთ

II pl. მისხდეთ ----- უსხდეთ გვისხდეთ ----- უსხდეთ

III pl. მისხდნენ გისხდნენ უსხდნენ გვისხდნენ გისხდნენ უსხდნენ

1B-I. (S., O.ind.) ვეჯდე – I (should) sit with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გეჯდე ვეჯდე ----- გეჯდეთ ვეჯდე

II s. მეჯდე ----- ეჯდე გვეჯდე ----- ეჯდე

III s. მეჯდეს გეჯდეს ეჯდეს გვეჯდეს გეჯდეთ ეჯდეს

I pl. ----- გესხდეთ ვესხდეთ ----- გეჯდეთ ვესხდეთ

II pl. მესხდეთ ----- ესხდეთ გვესხდეთ ----- ესხდეთ

III pl. მესხდნენ გესხდნენ ესხდნენ გვესხდნენ გესხდნენ ესხდნენ
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2A. (S.) დავჯდე – I (should) sit (down)

დავჯდე
დაჯდე
დაჯდეს
დავსხდეთ
დასხდეთ
დასხდნენ

2A-I. (S., O.ind.) დავაჯდე – I (should) sit (down) on/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგაჯდე დავაჯდე ----- დაგაჯდეთ დავაჯდე

II s. დამაჯდე ----- დააჯდე დაგვაჯდე ----- დააჯდე

III s. დამაჯდეს დაგაჯდეს დააჯდეს დაგვაჯდეს დაგაჯდეთ დააჯდეს

I pl. ----- დაგასხდეთ დავასხდეთ ----- დაგაჯდეთ დავასხდეთ

II pl. დამასხდეთ ----- დაასხდეთ დაგვასხდეთ ----- დაასხდეთ

III pl. დამასხდნენ დაგასხდნენ დაასხდნენ დაგვასხდნენ დაგასხდნენ დაასხდნენ

2B. (S., O.ind.) დავუჯდე – I (should) sit (down) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგიჯდე დავუჯდე ----- დაგიჯდეთ დავუჯდე

II s. დამიჯდე ----- დაუჯდე დაგვიჯდე ----- დაუჯდე

III s. დამიჯდეს დაგიჯდეს დაუჯდეს დაგვიჯდეს დაგიჯდეთ დაუჯდეს

I pl. ----- დაგისხდეთ დავუსხდეთ ----- დაგიჯდეთ დავუსხდეთ

II pl. დამისხდეთ ----- დაუსხდეთ დაგვისხდეთ ----- დაუსხდეთ

III pl. დამისხდნენ დაგისხდნენ დაუსხდნენ დაგვისხდნენ დაგისხდნენ დაუსხდნენ
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

1A. (S.) ვმჯდარვარ – (it seems) I have sat

ვმჯდარვარ
მჯდარხარ
მჯდარა
ვმსხდარვართ
მსხდარხართ
მსხდარან

1B. (S., O.ind.) ვჯდომივარ – (it seems) I have sat with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გჯდომივარ ვჯდომივარ ----- გჯდომივართ ვჯდომივარ

II s. მჯდომიხარ ----- ჯდომიხარ გვჯდომიხარ ----- ჯდომიხარ

III s. მჯდომია გჯდომია (ს)ჯდომია გვჯდომია გჯდომიათ (ს)ჯდომია

I pl. ----- გსხდომივართ ვსხდომივართ ----- გსხდომივართ ვსხდომივართ

II pl. მსხდომიხართ ----- სხდომიხართ გვსხდომიხართ ----- სხდომიხართ

III pl. მსხდომიან გსხდომიან სხდომიან გვსხდომიან გსხდომიან სხდომიან

2A. (S.) დავმჯდარვარ – (it seems) I have sat (down)

დავმჯდარვარ
დამჯდარხარ
დამჯდარა
დავმსხდარვართ
დამსხდარხართ
დამსხდარან
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2B. (S., O.ind.) დავჯდომივარ – (it seems) I have sat (down) with/by him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგჯდომივარ დავჯდომივარ ----- დაგჯდომივართ დავჯდომივარ

II s. დამჯდომიხარ ----- დაჯდომიხარ დაგვჯდომიხარ ----- დაჯდომიხარ

III s. დამჯდომია დაგჯდომია და(ს)ჯდომია დაგვჯდომია დაგჯდომიათ და(ს)ჯდომია

I pl. ----- დაგსხდომივართ დავსხდომივართ ----- დაგსხდომივართ დავსხდომივართ

II pl. დამსხდომიხართ ----- დასხდომიხართ დაგვსხდომიხართ ----- დასხდომიხართ

III pl. დამსხდომიან დაგსხდომიან დასხდომიან დაგვსხდომიან დაგსხდომიან დასხდომიან

II თურმეობითი (Pluperfect)

1A. (S.) ვმჯდარიყავ(ი) – (if) I had sat…

ვმჯდარიყავ(ი)
მჯდარიყავ(ი)
მჯდარიყო
ვმსხდარიყავით
მსხდარიყავით
მსხდარიყვნენ

1B. (S., O.ind.) ვჯდომოდი – (if) I had sat with/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გჯდომოდი ვჯდომოდი ----- გჯდომოდით ვჯდომოდი

II s. მჯდომოდი ----- (ს)ჯდომოდი გვჯდომოდი ----- (ს)ჯდომოდი

III s. მჯდომოდა გჯდომოდა (ს)ჯდომოდა გვჯდომოდა გჯდომოდათ (ს)ჯდომოდა

I pl. ----- გსხდომოდით ვსხდომოდით ----- გსხდომოდით ვსხდომოდით

II pl. მსხდომოდით ----- სხდომოდით გვსხდომოდით ----- სხდომოდით

III pl. მსხდომოდნენ გსხდომოდნენ სხდომოდნენ გვსხდომოდნენ გსხდომოდნენ სხდომოდნენ
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2A. (S.) დავმჯდარიყავ(ი) – (if) I had sat (down)…

დავმჯდარიყავ(ი)
დამჯდარიყავ(ი)
დამჯდარიყო
დავმსხდარიყავით
დამსხდარიყავით
დამსხდარიყვნენ

2B. (S., O.ind.) დავჯდომოდი – (if) I had sat (down) with/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგჯდომოდი დავჯდომოდი ----- დაგჯდომოდით დავჯდომოდი

II s. დამჯდომოდი ----- და(ს)ჯდომოდი დაგვჯდომოდი ----- და(ს)ჯდომოდი

III s. დამჯდომოდა დაგჯდომოდა და(ს)ჯდომოდა დაგვჯდომოდა დაგჯდომოდათ და(ს)ჯდომოდა

I pl. ----- დაგსხდომოდით დავსხდომოდით ----- დაგსხდომოდით დავსხდომოდით

II pl. დამსხდომოდით ----- დასხდომოდით დაგვსხდომოდით ----- დასხდომოდით

III pl. დამსხდომოდნენ დაგსხდომოდნენ დასხდომოდნენ დაგვსხდომოდნენ დაგსხდომოდნენ დასხდომოდნენ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

1A. (S.) ვმჯდარიყო – (I wish) I could sit 

ვმჯდარიყო
მჯდარიყო
მჯდარიყოს
ვმსხდარიყოთ
მსხდარიყოთ
მსხდარიყონ
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1B. (S., O.ind.) ვჯდომოდე – (I wish) I could sit with/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გჯდომოდე ვჯდომოდე ----- გჯდომოდეთ ვჯდომოდე

II s. მჯდომოდე ----- (ს)ჯდომოდე გვჯდომოდე ----- (ს)ჯდომოდე

III s. მჯდომოდეს გჯდომოდეს (ს)ჯდომოდეს გვჯდომოდეს გჯდომოდეთ (ს)ჯდომოდეს

I pl. ----- გსხდომოდეთ ვსხდომოდეთ ----- გსხდომოდეთ ვსხდომოდეთ

II pl. მსხდომოდეთ ----- სხდომოდეთ გვსხდომოდეთ ----- სხდომოდეთ

III pl. მსხდომოდნენ გსხდომოდნენ სხდომოდნენ გვსხდომოდნენ გსხდომოდნენ სხდომოდნენ

2A. (S.) დავმჯდარიყო – (I wish) I could sit (down)

დავმჯდარიყო
დამჯდარიყო
დამჯდარიყოს
დავმსხდარიყოთ
დამსხდარიყოთ
დამსხდარიყონ

2B. (S., O.ind.) დავჯდომოდე – (I wish) I could sit (down) with/by him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- დაგჯდომოდე დავჯდომოდე ----- დაგჯდომოდეთ დავჯდომოდე

II s. დამჯდომოდე ----- და(ს)ჯდომოდე დაგვჯდომოდე ----- და(ს)ჯდომოდე

III s. დამჯდომოდეს დაგჯდომოდეს და(ს)ჯდომოდეს დაგვჯდომოდეს დაგჯდომოდეთ და(ს)ჯდომოდეს

I pl. ----- დაგსხდომოდეთ დავსხდომოდეთ ----- დაგსხდომოდეთ დავსხდომოდეთ

II pl. დამსხდომოდეთ ----- დასხდომოდეთ დაგვსხდომოდეთ ----- დასხდომოდეთ

III pl. დამსხდომოდნენ დაგსხდომოდნენ დასხდომოდნენ დაგვსხდომოდნენ დაგსხდომოდნენ დასხდომოდნენ
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10.2.24. იცინის – he/she laughs

I სერია (Series I)

აწმყო (Present)

A. (S.) ვიცინი – I am laughing / I laugh

ვიცინი
იცინი
იცინის
ვიცინით
იცინით
იცინიან

B. (S., O.ind.) ვუცინი – I’m laughing / I laugh with him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიცინი ვუცინი ----- გიცინით ვუცინი

II s. მიცინი ----- უცინი გვიცინი ----- უცინი

III s. მიცინის გიცინის უცინის გვიცინის გიცინით უცინის

I pl. ----- გიცინით ვუცინით ----- გიცინით ვუცინით

II pl. მიცინით ----- უცინით გვიცინით ----- უცინით

III pl. მიცინიან გიცინიან უცინიან გვიცინიან გიცინიან უცინიან
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უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S.) ვიცინოდი – I was laughing

ვიცინოდი
იცინოდი
იცინოდა
ვიცინოდით
იცინოდით
იცინოდნენ

B. (S., O.ind.) ვუცინოდი – I was laughing with him/her
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიცინოდი ვუცინოდი ----- გიცინოდით ვუცინოდი

II s. მიცინოდი ----- უცინოდი გვიცინოდი ----- უცინოდი

III s. მიცინოდა გიცინოდა უცინოდა გვიცინოდა გიცინოდათ უცინოდა

I pl. ----- გიცინოდით ვუცინოდით ----- გიცინოდით ვუცინოდით

II pl. მიცინოდით ----- უცინოდით გვიცინოდით ----- უცინოდით

III pl. მიცინოდნენ გიცინოდნენ უცინოდნენ გვიცინოდნენ გიცინოდნენ უცინოდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S) ვიცინოდე – (if) I were laughing…

ვიცინოდე
იცინოდე
იცინოდეს
ვიცინოდეთ
იცინოდეთ
იცინოდნენ
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B. (S., O.ind.) ვუცინოდე – (if) I were laughing with him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიცინოდე ვუცინოდე ----- გიცინოდეთ ვუცინოდე

II s. მიცინოდე ----- უცინოდე გვიცინოდე ----- უცინოდე

III s. მიცინოდეს გიცინოდეს უცინოდეს გვიცინოდეს გიცინოდეთ უცინოდეს

I pl. ----- გიცინოდეთ ვუცინოდეთ ----- გიცინოდეთ ვუცინოდეთ

II pl. მიცინოდეთ ----- უცინოდეთ გვიცინოდეთ ----- უცინოდეთ

III pl. მიცინოდნენ გიცინოდნენ უცინოდნენ გვიცინოდნენ გიცინოდნენ უცინოდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S.) (გა)ვიცინებ – I will laugh

(გა)ვიცინებ
(გა)იცინებ
(გა)იცინებს
(გა)ვიცინებთ
(გა)იცინებთ
(გა)იცინებენ

B. (S., O.ind.) (გა)ვუცინებ – I will laugh with him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გიცინებ (გა)ვუცინებ ----- (გა)გიცინებთ (გა)ვუცინებ

II s. (გა)მიცინებ ----- (გა)უცინებ (გა)გვიცინებ ----- (გა)უცინებ

III s. (გა)მიცინებს (გა)გიცინებს (გა)უცინებს (გა)გვიცინებს (გა)გიცინებთ (გა)უცინებს

I pl. ----- (გა)გიცინებთ (გა)ვუცინებთ ----- (გა)გიცინებთ (გა)ვუცინებთ

II pl. (გა)მიცინებთ ----- (გა)უცინებთ (გა)გვიცინებთ ----- (გა)უცინებთ

III pl. (გა)მიცინებენ (გა)გიცინებენ (გა)უცინებენ (გა)გვიცინებენ (გა)გიცინებენ (გა)უცინებენ
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ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S.) (გა)ვიცინებდი – I would laugh

(გა)ვიცინებდი
(გა)იცინებდი
(გა)იცინებდა
(გა)ვიცინებდით
(გა)იცინებდით
(გა)იცინებდნენ

B. (S., O.ind.) (გა)ვუცინებდი – I would laugh with him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გიცინებდი (გა)ვუცინებდი ----- (გა)გიცინებდით (გა)ვუცინებდი

II s. (გა)მიცინებდი ----- (გა)უცინებდი (გა)გვიცინებდი ----- (გა)უცინებდი

III s. (გა)მიცინებდა (გა)გიცინებდა (გა)უცინებდა (გა)გვიცინებდა (გა)გიცინებდათ (გა)უცინებდა

I pl. ----- (გა)გიცინებდით (გა)ვუცინებდით ----- (გა)გიცინებდით (გა)ვუცინებდით

II pl. (გა)მიცინებდით ----- (გა)უცინებდით (გა)გვიცინებდით ----- (გა)უცინებდით

III pl. (გა)მიცინებდნენ (გა)გიცინებდნენ (გა)უცინებდნენ (გა)გვიცინებდნენ (გა)გიცინებდნენ (გა)უცინებდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S.) (გა)ვიცინებდე – (if) I were to laugh…

(გა)ვიცინებდე
(გა)იცინებდე
(გა)იცინებდე
(გა)ვიცინებდეთ
(გა)იცინებდეთ
(გა)იცინებდნენ
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B. (S., O.ind.) (გა)ვუცინებდე – (if) I were to laugh with him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გიცინებდე (გა)ვუცინებდე ----- (გა)გიცინებდეთ (გა)ვუცინებდე

II s. (გა)მიცინებდე ----- (გა)უცინებდე (გა)გვიცინებდე ----- (გა)უცინებდე

III s. (გა)მიცინებდეს (გა)გიცინებდეს (გა)უცინებდეს (გა)გვიცინებდეს (გა)გიცინებდეთ (გა)უცინებდეს

I pl. ----- (გა)გიცინებდეთ (გა)ვუცინებდეთ ----- (გა)გიცინებდეთ (გა)ვუცინებდეთ

II pl. (გა)მიცინებდეთ ----- (გა)უცინებდეთ (გა)გვიცინებდეთ ----- (გა)უცინებდეთ

III pl. (გა)მიცინებდნენ (გა)გიცინებდნენ (გა)უცინებდნენ (გა)გვიცინებდნენ (გა)გიცინებდნენ (გა)უცინებდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S.) (გა)ვიცინე – I laughed

(გა)ვიცინე
(გა)იცინე
(გა)იცინა
(გა)ვიცინეთ
(გა)იცინეთ
(გა)იცინეს

B. (S., O.ind.) (გა)ვუცინე – I laughed with him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გიცინე (გა)ვუცინე ----- (გა)გიცინეთ (გა)ვუცინე

II s. (გა)მიცინე ----- (გა)უცინე (გა)გვიცინე ----- (გა)უცინე

III s. (გა)მიცინა (გა)გიცინა (გა)უცინა (გა)გვიცინა (გა)გიცინათ (გა)უცინა

I pl. ----- (გა)გიცინეთ (გა)ვუცინეთ ----- (გა)გიცინეთ (გა)ვუცინეთ

II pl. (გა)მიცინეთ ----- (გა)უცინეთ (გა)გვიცინეთ ----- (გა)უცინეთ

III pl. (გა)მიცინეს (გა)გიცინეს (გა)უცინეს (გა)გვიცინეს (გა)გიცინეს (გა)უცინეს
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II კავშირებითი (Optative)

A. (S.) (გა)ვიცინო – I (should) laugh 

(გა)ვიცინო
(გა)იცინო
(გა)იცინოს
(გა)ვიცინოთ
(გა)იცინოთ
(გა)იცინონ

B. (S., O.ind.) (გა)ვუცინო – I (should) laugh with him/her/it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- (გა)გიცინო (გა)ვუცინო ----- (გა)გიცინოთ (გა)ვუცინო

II s. (გა)მიცინო ----- (გა)უცინო (გა)გვიცინო ----- (გა)უცინო

III s. (გა)მიცინოს (გა)გიცინოს (გა)უცინოს (გა)გვიცინოს (გა)გიცინოთ (გა)უცინოს

I pl. ----- (გა)გიცინოთ (გა)ვუცინოთ ----- (გა)გიცინოთ (გა)ვუცინოთ

II pl. (გა)მიცინოთ ----- (გა)უცინოთ (გა)გვიცინოთ ----- (გა)უცინოთ

III pl. (გა)მიცინონ (გა)გიცინონ (გა)უცინონ (გა)გვიცინონ (გა)გიცინონ (გა)უცინონ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S.) (გა)მიცინია – (it seems) I have laughed 

(გა)მიცინია
(გა)გიცინია
(გა)უცინია
(გა)გვიცინია
(გა)გიცინიათ
(გა)უცინიათ
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II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S.) (გა)მეცინა – (if) I had laughed…

(გა)მეცინა
(გა)გეცინა
(გა)ეცინა
(გა)გვეცინა
(გა)გეცინათ
(გა)ეცინათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S.) (გა)მეცინოს – (I wish) I could laugh 

(გა)მეცინოს
(გა)გეცინოს
(გა)ეცინოს
(გა)გვეცინოს
(გა)გეცინოთ
(გა)ეცინოთ
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10.2.25. ტირის – he/she cries

I სერია (Series I)

აწმყო (Present)

A. (S.) ვტირი – I am crying

ვტირი
ტირი
ტირის
ვტირით
ტირით
ტირიან

B. (S., O.ind.) ვუტირი – I’m crying with him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიტირი ვუტირი ----- გიტირით ვუტირი

II s. მიტირი ----- უტირი გვიტირი ----- უტირი

III s. მიტირის გიტირის უტირის გვიტირის გიტირით უტირის

I pl. ----- გიტირით ვუტირით ----- გიტირით ვუტირით

II pl. მიტირით ----- უტირით გვიტირით ----- უტირით

III pl. მიტირიან გიტირიან უტირიან გვიტირიან გიტირიან უტირიან
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უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S.) ვტიროდი – I was crying

ვტიროდი
ტიროდი
ტიროდა
ვტიროდით
ტიროდით
ტიროდნენ

B. (S., O.ind.) ვუტიროდი – I was crying with him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიტიროდი ვუტიროდი ----- გიტიროდით ვუტიროდი

II s. მიტიროდი ----- უტიროდი გვიტიროდი ----- უტიროდი

III s. მიტიროდა გიტიროდა უტიროდა გვიტიროდა გიტიროდათ უტიროდა

I pl. ----- გიტიროდით ვუტიროდით ----- გიტიროდით ვუტიროდით

II pl. მიტიროდით ----- უტიროდით გვიტიროდით ----- უტიროდით

III pl. მიტიროდნენ გიტიროდნენ უტიროდნენ გვიტიროდნენ გიტიროდნენ უტიროდნენ

აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S.) ვტიროდე – (if) were crying…

ვტიროდე
ტიროდე
ტიროდეს
ვტიროდეთ
ტიროდეთ
ტიროდნენ

632



B. (S., O.ind.) ვუტიროდე – (if) I were crying with him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიტიროდე ვუტიროდე ----- გიტიროდეთ ვუტიროდე

II s. მიტიროდე ----- უტიროდე გვიტიროდე ----- უტიროდე

III s. მიტიროდეს გიტიროდეს უტიროდეს გვიტიროდეს გიტიროდეთ უტიროდეს

I pl. ----- გიტიროდეთ ვუტიროდეთ ----- გიტიროდეთ ვუტიროდეთ

II pl. მიტიროდეთ ----- უტიროდეთ გვიტიროდეთ ----- უტიროდეთ

III pl. მიტიროდნენ გიტიროდნენ უტიროდნენ გვიტიროდნენ გიტიროდნენ უტიროდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S.) ვიტირებ – I will cry

ვიტირებ
იტირებ
იტირებს
ვიტირებთ
იტირებთ 
იტირებენ

B. (S., O.ind.) ვუტირებ – I will cry with him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიტირებ ვუტირებ ----- გიტირებთ ვუტირებ

II s. მიტირებ ----- უტირებ გვიტირებ ----- უტირებ

III s. მიტირებს გიტირებს უტირებს გვიტირებს გიტირებთ უტირებს

I pl. ----- გიტირებთ ვუტირებთ ----- გიტირებთ ვუტირებთ

II pl. მიტირებთ ----- უტირებთ გვიტირებთ ----- უტირებთ

III pl. მიტირებენ გიტირებენ უტირებენ გვიტირებენ გიტირებენ უტირებენ
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ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S.) ვიტირებდი – I would cry

ვიტირებდი
იტირებდი 
იტირებდა
ვიტირებდით
იტირებდით 
იტირებდნენ

B. (S., O.ind.) ვუტირებდი – I would cry with him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიტირებდი ვუტირებდი ----- გიტირებდით ვუტირებდი

II s. მიტირებდი ----- უტირებდი გვიტირებდი ----- უტირებდი

III s. მიტირებდა გიტირებდა უტირებდა გვიტირებდა გიტირებდათ უტირებდა

I pl. ----- გიტირებდით ვუტირებდით ----- გიტირებდით ვუტირებდით

II pl. მიტირებდით ----- უტირებდით გვიტირებდით ----- უტირებდით

III pl. მიტირებდნენ გიტირებდნენ უტირებდნენ გვიტირებდნენ გიტირებდნენ უტირებდნენ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S.) ვიტირებდე – (if) I were to cry…

ვიტირებდე
იტირებდე 
იტირებდეს
ვიტირებდეთ
იტირებდეთ 
იტირებდნენ
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B. (S., O.ind.) ვუტირებდე – (if) I were to cry with him/her/it…
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიტირებდე ვუტირებდე ----- გიტირებდეთ ვუტირებდე

II s. მიტირებდე ----- უტირებდე გვიტირებდე ----- უტირებდე

III s. მიტირებდეს გიტირებდეს უტირებდეს გვიტირებდეს გიტირებდეთ უტირებდეს

I pl. ----- გიტირებდეთ ვუტირებდეთ ----- გიტირებდეთ ვუტირებდეთ

II pl. მიტირებდეთ ----- უტირებდეთ გვიტირებდეთ ----- უტირებდეთ

III pl. მიტირებდნენ გიტირებდნენ უტირებდნენ გვიტირებდნენ გიტირებდნენ უტირებდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S.) ვიტირე – I cried

ვიტირე
იტირე
იტირა
ვიტირეთ
იტირეთ
იტირეს

B. (S., O.ind.) (და)ვუტირე – I cried with him/her/it
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიტირე ვუტირე ----- გიტირეთ ვუტირე

II s. მიტირე ----- უტირე გვიტირე ----- უტირე

III s. მიტირა გიტირა უტირა გვიტირა გიტირეთ უტირა

I pl. ----- გიტირეთ ვუტირეთ ----- გიტირეთ ვუტირეთ

II pl. მიტირეთ ----- უტირეთ გვიტირეთ ----- უტირეთ

III pl. მიტირეს გიტირეს უტირეს გვიტირეს გიტირეს უტირეს
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II კავშირებითი (Optative)

A. (S.) ვიტირო – I (should) cry

ვიტირო
იტირო
იტიროს
ვიტიროთ
იტიროთ
იტირონ

B. (S., O.ind.) (და)ვუტირო – I (should) cry with him/her/it 
S./O.ind. I s. II s. III s. I pl. II pl. III pl.

I s. ----- გიტირო ვუტირო ----- გიტიროთ ვუტირო

II s. მიტირო ----- უტირო გვიტირო ----- უტირო

III s. მიტიროს გიტიროს უტიროს გვიტიროს გიტიროთ უტიროს

I pl. ----- გიტიროთ ვუტიროთ ----- გიტიროთ ვუტიროთ

II pl. მიტიროთ ----- უტიროთ გვიტიროთ ----- უტიროთ

III pl. მიტირონ გიტირონ უტირონ გვიტირონ გიტირონ უტირონ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S.) მიტირია – (it seems) I have been crying 

მიტირია
გიტირია
უტირია
გვიტირია
გიტირიათ
უტირიათ
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II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S.) მეტირა – (if) I had been crying…

მეტირა
გეტირა
ეტირა
გვეტირა
გეტირათ
ეტირათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S.) მეტიროს – (I wish) I could cry 

მეტიროს
გეტიროს
ეტიროს
გვეტიროს
გეტიროთ
ეტიროთ
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10.2.26. ძლებს – he/she endures (it)

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S.) ვძლებ – I am enduring (it) / I endure (it)

ვძლებ
ძლებ
ძლებს
ვძლებთ
ძლებთ
ძლებენ

უწყვეტელი (Imperfect)

A. (S.) ვძლებდი – I was enduring (it)

ვძლებდი
ძლებდი
ძლებდა
ვძლებდით
ძლებდით
ძლებდნენ
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აწმყოს კავშირებითი (Present Subjunctive)

A. (S.) ვძლებდე – (if) I were enduring (it)…

ვძლებდე
ძლებდე
ძლებდეს
ვძლებდეთ
ძლებდეთ
ძლებდნენ

მყოფადი (Future)

A. (S.) გავძლებ – I will endure (it)

გავძლებ
გაძლებ
გაძლებს
გავძლებთ
გაძლებთ
გაძლებენ

ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S.) გავძლებდი – I would endure (it)

გავძლებდი
გაძლებდი
გაძლებდა
გავძლებდით
გაძლებდით
გაძლებდნენ
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მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S.) გავძლებდე – (if) were to endure (it)…

გავძლებდე
გაძლებდე
გაძლებდეს
გავძლებდეთ
გაძლებდეთ
გაძლებდნენ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S.) გავძელი – I endured (it)

გავძელი
გაძელი
გაძლო
გავძელით
გაძელით
გაძლეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S.) გავძლო – I (should) endure (it)

გავძლო
გაძლო
გაძლოს
გავძლოთ
გაძლოთ
გაძლონ
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III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S.) გამიძლია – (it seems) I have endured (it)

გამიძლია
გაგიძლია
გაუძლია
გაგვიძლია
გაგიძლიათ
გაუძლიათ

II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S.) გამეძლო – (if) I had endured (it)…

გამეძლო
გაგეძლო
გაეძლო
გაგვეძლო
გაგეძლოთ
გაეძლოთ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S.) გამეძლოს – (I wish) I could endure (it) 

გამეძლოს
გაგეძლოს
გაეძლოს
გაგვეძლოს
გაგეძლოთ
გაეძლოთ
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10.2.27. შეუძლია – he/she can

I სერია (I Series)

აწმყო (Present)

A. (S.) შემიძლია – I can

შემიძლია
შეგიძლია
შეუძლია
შეგვიძლია
შეგიძლიათ
შეუძლიათ

The conjugations for uts q vet eli’ ’ ’  (Imperfect) and ats mq os k avshirebiti’ ’ ’  (Present Subjunctive) do not exist for this verb.

მყოფადი (Future)

A. (S.) შემეძლება – I will be able

შემეძლება
შეგეძლება
შეეძლება
შეგვეძლება
შეგეძლებათ
შეეძლებათ
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ხოლმეობითი (Conditional)

A. (S.) შემეძლებოდა – I would be able

შემეძლებოდა
შეგეძლებოდა
შეეძლებოდა
შეგვეძლებოდა
შეგეძლებოდათ
შეეძლებოდათ

მყოფადის კავშირებითი (Future Subjunctive)

A. (S.) შემეძლებოდეს – (if) I were able…

შემეძლებოდეს
შეგეძლებოდეს
შეეძლებოდეს
შეგვეძლებოდეს
შეგეძლებოდეთ
შეეძლებოდეთ

II სერია (II Series)

წყვეტილი (Aorist)

A. (S.) შემეძლო – I could

შემეძლო
შეგეძლო
შეეძლო
შეგვეძლო
შეგეძლოთ
შეეძლოთ
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B. (S.) შევძელი – I could

შევძელი
შეძელი
შეძლო
შევძელით
შეძელით
შეძლეს

II კავშირებითი (Optative)

A. (S.) შევძლო – I (should) be able 

შევძლო
შეძლო
შეძლოს
შევძლოთ
შეძლოთ
შეძლონ

III სერია (III Series)

I თურმეობითი (Present Perfect)

A. (S.) შემძლებია – (it seems) I have been able 

შემძლებია
შეგძლებია
შესძლებია
შეგვძლებია
შეგძლებიათ
შესძლებიათ

644



II თურმეობითი (Pluperfect)

A. (S.) შემძლებოდა – (if) I had been able…

შემძლებოდა
შეგძლებოდა
შესძლებოდა
შეგვძლებოდა
შეგძლებოდათ
შესძლებოდათ

III კავშირებითი (Perfect Subjunctive)

A. (S.) შემძლებოდეს – (I wish) I could 

შემძლებოდეს
შეგძლებოდეს
შესძლებოდეს
შეგვძლებოდეს
შეგძლებოდეთ
შესძლებოდეთ 
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