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Introduction
The goal of this work is to serve as a tool for students of standard Albanian, based on the Tosk
dialect, providing a ready-reference source to the complete conjugation in all tenses and moods of
many of the most common verbs in their standard forms. This work was prompted by frustration
caused by trying to construct the complete conjugations of Albanian verbs according to the available
Albanian grammars and dictionaries [see Bibliography]. Many grammars present elaborate
classification schemes for Albanian verbs according to conjugation type, which is very helpful for
understanding the dynamics of the changes in verb stems and endings. However, Mann and Çamaj both
base these patterns primarily on Geg forms, while making references to the Tosk (the current standard).
This, of course, becomes confusing for anyone attempting to use these grammars to learn what is now
considered the standard.
Furthermore, in these two grammars, as well as in Newmark (which does use standard forms)
verb patterns and their associated tenses and moods are spread over many pages, with notes on
exceptional forms not always conspicuous. Çamaj's extensive notes on Old Albanian and Arberësht
forms make it difficult to locate standard forms at a glance. Eintrei is somewhat better in respect to ease
of usage, however it exists only in Russian. With no exaggeration, it occasionally requires thumbing
through all four grammars and several dictionaries to arrive at the complete conjugation of some verbs,
and even at that point there are often lingering doubts spawned by certain conflicting information, due
to heretofore unsettled issues in standardization, even in sources going by the standard. It is my hope
that this manual will be a useful tool in mastering the Albanian verb.
Organization
I have attempted to limit the length of the work by not including too many verbs which follow
completely regular patterns. Instead a cross reference will be given in Index to Verbs by Conjugation
Type for verbs with an identical pattern to a given form, especially when the conjugation involved is
fairly simple, e.g. no changes in internal stem vowel or consonant. However, this work is not intended
to be a dictionary of all verbs in Albanian.
While this is not a sematic study, please note that the Albanian verb will usually fall into one of
4 basic patterns based on semantic criteria:
1. Transitive verbs (trans.) having both active and medio-passive forms in all persons. Note that there
may be a substantial difference in the meaning of the active and medio-passive forms, e.g. ha 'to eat' hahem 'to argue', while hahet can mean 'it is eaten' or 'he argues.'
2. Transitive verbs (intrans.) having a full active conjugation, but in which the medio-passive usually
occurs only in the 3rd personal and would usually only make sense in connection with inanimate
objects, e.g. thuhet 'it is said.'
3. Intransitive verbs having a full active conjugation, but due to their intransitivity cannot have
semantic passive counterparts. These verbs may, however, have a medio-passive form occurring in the
3rd person singular to form certain kinds of impersonal expressions, e.g. S'më flihet 'I can't sleep.'
Only a few examples have been given here. (cf. fle).
３
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4: Verbs existing only in the medio-passive form, e.g. turrem 'I dash.'

Following the heading for each verb I have included the conjugation type used by Newmark in
his Standard Albanian. This will guide the user to the immensely useful information provided by
Newmark in his section on verbs.
I have preferred in most cases not to give an alternative verbal form unless it appears to be at
least as common as the standard form. In most cases I have made this decision based on the first form
given in Fjalor i gjuhës së sotme shqipe. Prishtinë: Rilindja, 1981. Other sources in the Bibliography
can be consulted by those interested in variant forms.
Verb conjugations are presented in the tradition European order: 1st, 2 nd, 3rd person singular, and
1st, 2nd , 3rd person plural. The imperatives, which exists only in the 2 nd person, are in the order 2nd
person singular, 2nd person plural.

４
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Formation of Verb Forms according to Verb stem
Despite the initial visual complexity of the Albanian verbs all verbal forms are created from
three stems: the present, the aorist, and the participle. The following is a breakdown of tenses according
to the stem used:
Present stem: The present stem is the basis for forming the following tenses: Active indicative
present, Active indicative continuous present, Active indicative future, Active subjunctive present,
Active subjunctive imperfect, Active present conditional; and (usually) the Active imperative, and all
simple forms of the Medio-passive voice (i.e. those not formed with u). For example the stem shoh- 'to
see' yields the following forms (except for the Imperative cited here in 1st person singular):
Active forms: shoh 'I see,' po shoh 'I am giving,' shihja 'I was seeing,' do të shoh 'I will
see,' të shoh 'that I see,' të shihja 'that I might see,' do të shihja 'I would see,' shih,
shihni 'See!'
Passive forms: shihem 'I am seen,' po shihem 'I am being seen,' shihesha 'I was seen
(often, occasionally, etc.),' po shihesha 'I was being seen,' do të shihem 'I will be seen,'
të shihem 'that I be seen,' të shihesha 'that I might see,' do të shihesha 'I would be
seen,' shihu, shihuni 'Be seen!'
Aorist stem: The aorist stem is the basis for forming the aorist. The aorist stem pa- 'see' gives:
pashë 'I saw,' u pashë 'I was seen.'
In some verbs the aorist stem is also the basis for forming the optative, e.g. zjevsha 'May I boil'
(aorist zjeva, participle zier (see ziej).
Participle stem: The participle stem is the basis for forming the participle, the infinitive, and
the admirative of both the Active and Medio-passive voices. In most verbs the optative stem is usually
identical to the participle minus the participial markers -ur, -r(ë), and -në.
Note that verbs with participles ending in -në, e.g. dhënë 'give' form the optative from the
infinitive stem.
In any verbs which have a change in the stem vowel to -i- in the 2nd person plural, the -i- is
carried over into all Active indicative imperfect forms, both imperative forms, and all simple forms of
the Medio-passive voice.
Note, however, that in some totally irregular verbs, these stems might be based on stems of historically
different verbs, similar to the case of go vs went in English.

５
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Verb Conjugation Types
For the purpose of this work the Albanian verb will be briefly classified according to three
structural types, each of which in turn has several subtypes. Please refer to examples given to see the
actual conjugations. This information is included to aid those interested in following up more
thoroughly on a particular verb's morphology. The treatment here more or less parallels that found in
Newmark's Standard Albanian. Other schemes have been devised as well. None is ideal. For a more
comprehensive treatment please consult it or one of the resources cited in the Bibliography.
According to the following scheme, which represents a synchronic classification system
founded on the contemporary standard language, the Albanian verbs can fall into one of three
conjugations, each of which has several classes and subclasses. In addition there are many irregular
verbs which do not fit exactly into any class.
Conjugation I has two classes:
Class I: Aorist of the 1st and 2nd person singular formed by extending the stem vowel with -v.
Subclass 1: a): Verbs with stem in -o or -e extend this to -ua, and -ye in plural forms of
the aorist and the participle, e.g. çliroj and kthej, and b): verbs with stems ending in
the vowels -ua and -ye which collapse this to -o and -e in the singular forms of the
aorist, e.g. gatuaj and thyej.
Subclass 2: Verbs with stem vowels in -a, -i, and -y which undergo no change in the
aorist or participle, e.g. çaj and fshij.
Class II: Aorist of the all persons, and the participle are extended by a consonant addition to the
stem.
Subclass 1: Verbs with stems in -i or -e, extended with -t, e.g. arrij, and gjej.
Subclass 2: Verbs with stems in -a, -e, -o, u, and -ua extended with -jt, e.g. mbaj, brej,
mbroj, mbruj, and quaj.
Subclass 3: A few other verbs which extend stem with -r, e.g. bëj and hyj.
Conjugation II has two classes:
Class I: Verbs with stems ending for the most part in consonants, the stem vowel and consonant
of which undergo no changes throughout the conjugation in all tenses and moods, e.g. hap,
lidh, or iki.
Subclass 1: Many verbs in this class, e.g. godit, fut, mat with the stem
consonant -t have an alternate form with the stem ending in -s for the 1st
person singular and all plural forms of the present indicative, and in all
forms of the the imperfect and the imperative, i.e. godit/godis, fut/fus,
６
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mat/mas.
Class II: Verbs with stems ending in consonants, but with changes in either stem vowel,
consonant, or both in various conjugated forms.
Subclass 1: Verbs with stems in: (a) -e, -je, in the 1st, 2nd and 3rd person singular in the
present indicative, but -o in aorist, e.g. mbledh, mblodha, mbledhur and sjell, solla,
sjellë, or: (b) -a or -o in the 1st person singular and -e in the 2nd and 3rd person
singular, e.g. dal, dola, dalë and njoh, njoha, njohur which become -o in all aorist
forms. The stem consonants of some verbs in this group undergo palatalization in the
aorist, e.g. pjek, poqa, pjekur or djeg, dogja, djegur, so that the velars k and g change
to their palatal counterparts q and gj repectively.
Subclass 2: a): Verbs with stems ending in -et in the 2nd and 3rd person singular and
which retain the -t in the aorist form, c.f. thërres, thërrita, thërritur, and b): Verbs
with -et in the 2nd and 3rd person singular which loose the final consonant in the aorist
and participle, e.g. humbas, humba, humbur.
Some verbs have -es in the 1st person singular, e.g. shes, shita, shitur,
while others have -as, e.g. vras, vrava, vrarë..
In verbs of Conjugation II, Class II (except for marr and jap) stem vowels and -je
become -i- in the second person plural, and therefore also in all forms of the imperfect
and all simple forms of the medio-passive.
Conjugation III is divided into three classes:
Class I: Verbs that have the stem extended with -r, and change stem vowel to -u all forms of
the aorist, e.g. vë, vura, vënë and shpie, shpura, shpënë.
Class II: Verbs with end vowel stems in 1st, 2nd, and 3rd persons singular of the indicative
which extend this stem with -t to form the aorist, e.g. di, dita, ditur or fle, fleta, fjetur..
Class III: Verbs with end vowel stems in 1st, 2nd, and 3rd persons singular of the indicative
which extend this stem with -v to form the aorist, e.g. pi, piva, pirë.
In all verbs of Conjugation III, Class I, the verbs fle and ngre in Class II, and verbs in all classes of
Conjugation III with stems in -e- and -ie- the stem vowel becomes -i- in the second person plural, and
therefore also in all forms of the imperfect and all simple forms of the medio-passive.
Irregular verbs: There are several totally irregular verbs, as well as many that fit one of the above
basic patterns but display irregularities somewhere in the pattern. Verbs which are totally irregular will
be labeled 'Irr.' Verbs which fit a basic pattern, but have irregularities in one or more forms, will be
labeled with the basic type followed by 'Irr.' These are best learned separately by rote.
７
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Index to Verbs by Conjugation Pattern
Verb

Class

Pattern

Meaning

absten[o]-j
abuz[o]-j
adhur[o]-j
admir[o]-j
adopt[o]-j
adres[o]-j
afr[o]-j
ajros-0
akuz[o]-j
ban[o]-j
baraz[o]-j
bashk[o]-j
bastis-0
bek[o]-j
bezdis-0
bised[o]-j
bitis-0
bl[ua]-j
bot[o]-j
brohori{t/s}-0
br[e]dh-0
buç[as]-0
ça-j
cakt[o]-j
çal[o]-j
çarmatos-0
çel-0
çlodh-0
çm[o]-j
copet[o]-j
çorodi{t/s}-0
çudi{t/s}-0
ç[je]rr-0
ç[o]-j
dall[o]-j
dashur[o]-j
dëfr[e]-j
dëft[e]-j
dëgj[o]-j
dëmt[o]-j
dend-0
dën[o]-j

I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
II-I
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
II-I
I-I-1a
II-I
I-I-1a
II-I
I-I-1b
I-I-1a
II-I-1
II-II-1a
II-II-2
I-I-2
I-I-1a
I-I-1a
II-I
II-I
II-I
I-I-1a
I-I-1a
II-I-1
II-I-1
II-II-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
II-I
I-I-1a

(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like hap)
(like shkruaj)
(like çliroj)
(like godit)
(like mbledh)
(like bërtas)
(like laj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like hap)
(like hap)
(like hap)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like godit)
(like godit)
(like bjerr)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like kthej)
(like kthej)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)

abstain
abuse
adore
admire
adopt
address
approach
air
accuse
reside
compare
unite
raid
bless
bother
talk
complete
blow
publish
applaud
roam
roar
split
determine
limp
disarm
open; bloom
refresh
value
tear
corrupt
surprise
tear
send
distinguish
love
enjoy
show
listen; hear
harm
compress
punish
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depërt[o]-j
depozit[o]-j
derdh-0
dërg[o]-j
dërsi-j
dëshir[o]-j
dëshm[o]-j
dëshpër[o]-j
detyr[o]-j
dhemb-0
dhur[o]-j
diha{t/s}-0
drejt[o]-j
dur[o]-j
eduk[o]-j
eksport[o]-j
ekspoz[o]-j
ekzist[o]-j
ëmbëls[o]-j
end-0
ëndërr[o]-j
fabrik[o]-j
fal-0
falënder[o]-j
falsifik[o]-j
farkët[o]-j
farmakos-0
fej[o]-j
fej[o]-j
fërk[o]-j
fest[o]-j
fik
firm[o]-j
fit[o]-j
fjalos-0
flak-0
form[o]-j
frikës[o]-j
fry-j
frymëz[o]-j
fsha-j
ft[o]-j
f[ye]-j
gab[o]-j
gajas-0
gati{t/s}-0

I-I-1a
I-I-1a
II-I
I-I-1a
I-I-2
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
II-I
I-I-1a
II-I-1
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
II-I
I-I-1a
I-I-1a
II-I
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
II-I
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
II-I
I-I-1a
I-I-1a
II-I
II-I
I-I-1a
I-I-1a
I-I-2
I-I-1a
I-I-2
I-I-1a
I-I-1b
I-I-1a
II-I
II-I-1

(like çliroj)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like fshij)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like godit)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like hap)
(like hap)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like ndyj)
(like çliroj)
(like laj)
(like çliroj)
(like thyej)
(like çliroj)
(like hap)
(like godit)
１０

penetrate
deposit
spill
send
sweat
desire
testify
sadden
charge
hurt
present
breathe
direct
endure
educate
export
exhibit
exist
sweeten
weave
dream
manufacture
excuse
thank
falsify
forge
poison
annoy
betroth
rub
celebrate
switch off
sign
win
converse
throw
form
intimidate
blow
inspire
sigh
invite
err
mistake
tire
prepare
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gdhend-0
gëllti{t/s}-0
gënj[e]-j
gërh[as]-0
gërm[o]-j
gërvisht-0
gjakos-0
gjezdis-0
gjua-j
gjyk[o]-j
gosti{t/s}-0
grabi{t/s}-0
gri-j
gris-0
gudulis-0
gux[o]-j
habi{t/s}-0
harr[o]-j
has-0
hekuros-0
helm[o]-j
het[o]-j
holl[o]-j
hua-j
humb-0
hut[o]-j
h[e]dh-0
import[o]-j
inatos-0
inkuraj[o]-j
interes[o]-j
interpret[o]-j
kafsh[o]-j
kali{t/s}-0
kallëz[o]-j
kap-0
kapi{t/s}-0
këmb[e]-j
kënd[o]-j
këpu{t/s}-0
kërcën[o]-j
kërc[as]-0
kërc[e]-j
kërk[o]-j
ki-j
kooper[o]-j

II-I
II-I-1
I-I-1a
II-II-2
I-I-1a
II-I
II-I
II-I
I-II-2
I-I-1a
II-I-1
II-I-1
I-I-2
II-I
II-I
I-I-1a
II-I-1
I-I-1a
II-I
II-I
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-II-2
II-I
I-I-1a
II-II-1a
I-I-1a
II-I
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
II-I-1
I-I-1a
II-I
II-I-1
I-I-1a
I-I-1a
II-I-1
I-I-1a
II-II-2
I-I-1a
I-I-1a
I-I-2
I-I-1a

(like hap)
(like godit)
(like kthej)
(like bërtas)
(like çliroj)
(like hap)
(like hap)
(like hap)
(like quaj)
(like çliroj)
(like godit)
(like godit)
(like fshij)
(like hap)
(like hap)
(like çliroj)
(like godit)
(like çliroj)
(like hap)
(like hap)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like mbaj)
(like hap)
(like çliroj)
(like mbledh)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like godit)
(like çliroj)
(like hap)
(like godit)
(like kthej)
(like çliroj)
(like godit)
(like çliroj)
(like bërtas)
(like kthej)
(like çliroj)
(like fshij)
(like çliroj)
１１

carve
swallow
lie
snore
dig
scratch
make bleed
sightsee
hunt
judge
treat
rob
chop
tear
tickle
dare
surprise
forget
bump into
iron
poison
inquire
make thin
loan
lose
stun
throw
import
anger
encourage
interest
interpret
bite
sharpen
report
catch
fatigue
change
sing
break
threaten
jump
dance
look for
prune
cooperate
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kopj[o]-j
kosi{t/s}-0
krahas[o]-j
krasi{t/s}-0
kremt[o]-j
krij[o]-j
kr[e]h-0
kr[ua]-j
kr[ye]-j
kujt[o]-j
kullo{t/s}-0
kull[o]-j
kundërsht[o]-j
kupt[o]-j
kurs[e]-j
kusht[o]-j
kuvend[o]-j
lag-0
lajmër[o]-j
lakm[o]-j
larg[o]-j
lavdër[o]-j
lebeti{t/s}-0
ledhat[o]-j
lej[o]-j
lër[o]-j
lësh[o]-j
lëvd[o]-j
lëvd[o]-j
lëviz-0
lex[o]-j
lind-0
lir[o]-j
llangos-0
llast[o]-j
llemoti{t/s}-0
llufi{t/s}-0
lodh-0
lot[o]-j
lua-j
luft[o]-j
lulëz[o]-j
lundr[o]-j
lyp-0
l[ye]-j
madhës[o]-j

I-I-1a
II-I-1
I-I-1a
II-I-1
I-I-1a
I-I-1a
II-II-1
I-I-1b
I-I-1b
I-I-1a
II-I-1
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
II-I
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
II-I-1
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
II-I
I-I-1a
II-I
I-I-1a
II-I
I-I-1a
II-I-1
II-I-1
II-I
I-I-1a
I-II-2
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
II-I
I-I-1b
I-I-1a

(like çliroj)
(like godit)
(like çliroj)
(like godit)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like fsheh)
(like shkruaj)
(like thyej)
(like çliroj)
(like godit)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like kthej)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like godit)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like godit)
(like godit)
(like hap)
(like çliroj)
(like quaj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like hap)
(like thyej)
(like çliroj)
１２

copy
mow
compare
prune; purge
celebrate
create
comb
scratch
accomplish
remember
graze
strain
protest
understand
save
dedicate
speak
water
announce
crave
remove
praise
horrify
caress
permit
plow
rent out
praise
praise
move
read
born (be born)
free
soil
spoil
blabber
devour
fatigue
weep
play
fight
blossom
navigate
ask
paint
enlarge
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mahni{t/s}-0
mallëngj[e]-j
mallk[o]-j
mardh-0
mart[o]-j
mart[o]-j
mashtr[o]-j
mballos-0
mbar[o]-j
mbath-0
mbërth[e]-j
mbështjell-0
mburr-0
mbush-0
mbyll-0
mb[je]ll-0
mëkat[o]-j
mend[o]-j
mënjan[o]-j
merakos-0
mërdhi-j
mërg[o]-j
merit[o]-j
mërmëri{t/s}-0
mërzi{t/s}-0
mës[o]-j
mirat[o]-j
mjaft[o]-j
moh[o]-j
mund-0
mung[o]-j
mx[i]-j
m[je]l-0
nda-j
ndal[o]-j
ndërr[o]-j
nder[o]-j
nder[o]-j
ndëshk[o]-j
ndihm[o]-j
ndik[o]-j
nd[je]k-0
ndodh-0
ndreq-0
ndri{t/s}-0
ndrysh[o]-j

II-I-1
I-I-1a
I-I-1a
II-I
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
II-I
I-I-1a
II-I
I-I-1a
II-II-1a
II-I
II-I
II-I
II-II-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
II-I
I-I-2
I-I-1a
I-I-1a
II-I-1
II-I-1
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
II-I
I-I-1a
I-I-2
II-II-1a
I-I-2
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
II-II-1a
II-I
II-I
II-I-1
I-I-1a

(like godit)
(like kthej)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like hap)
(like kthej)
(like sjell)
(like hap)
(like hap)
(like hap)
(like sjell)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like hap)
(like fshij)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like godit)
(like godit)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like fshij)
(like sjell)
(like laj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like pjek)
(like hap)
(like hap)
(like godit)
(like çliroj)
１３

astonish
move
curse
feel cold
marry off
marry off
deceive
mend
finish
wear
button
wind; collect
praise
fill
close
sow
sin
think
remove
worry
chill
banish
merit
murmur
bore
learn; teach
approve
suffice
deny; reject
can
lack
blacken
milk
divide
stop; prohibit
change
honor
honor
punish
help
influence
follow
happen
arrange
shine
change

Back to Index
nd[i]e-j
nd[je]ll-0
ngacm[o]-j
ngark[o]-j
ngec-0
ngja-j
ngjat-0
ngji{t/s}-0
ngordh-0
ngreh-0
ngri-j
ngroh-0
ngrys-0
ngu{t/s}-0
ngul-0
nguros-0
ngurr-0
ngushëll[o]-j
ng[as]-0
nis-0
njoft[o]-j
njollos-0
njom-0
not[o]-j
nuha{t/s}-0
numër[o]-j
nxë-0
nxi{t/s}-0
nxit[o]-j
nx[je]rr-0
ofsha[j]okup[o]-j
organiz[o]-j
padit-0
pag[ua]-j
pajis-0
pajt[o]-j
pakës[o]-j
palos-0
paso[o]-j
pastr[o]-j
pëlq[e]-j
peng[o]-j
përball[o]-j
përbuz-0
përb[e]-j

Irr.
II-II-1a
I-I-1a
I-I-1a
II-I
I-I-2
II-I
II-I-1
II-I
II-I
I-I-2
II-I
II-I
II-I-1
II-I
II-I
II-I
I-I-1a
II-II-2
II-I
I-I-1a
II-I
II-I
I-I-1a
II-I-1
I-I-1a
III-C
II-I-1
I-I-1a
II-II-1a
I-I-2
I-I-1a
I-I-1a
II-I-1
I-I-1b
II-I-1
I-I-1a
I-I-1a
II-I
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
II-I
I-I-1a

(like ziej)
(like sjell)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like hap)
(like çaj)
(like hap)
(like godit)
(like hap)
(like hap)
(like fshij)
(like hap)
(like hap)
(like fut)
(like hap)
(like hap)
(like hap)
(like çliroj)
(like vras)
(like hap)
(like çliroj)
(like hap)
(like hap)
(like çliroj)
(like godit)
(like çliroj)
(like zë)
(like godit)
(like çliroj)
(like bjerr)
(like çaj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like godit)
(like shkruaj)
(like godit)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like kthej)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like hap)
(like kthej)
１４

feel
call; attract
bother
load
get stuck
resemble
lengthen
climb; connect
die (animals)
wind
freeze
heat
darken
hurry
insert
petrify
arrest
comfort
touch; push;
begin
announce
stain
wetten
swim
sniff
count
learn
urge
hurry
take out
groan
occupy
organize
accuse
pay
equip
subscribe
diminish
fold
follow
clean
appeal to
obstruct
confront
despise
compose

Back to Index
përc[je]ll-0
përdor-0
përfshi-[j]
përgati{t/s}-0
përgj[o]-j
përhap-0
përjasht[o]-j
përjetës[o]-j
përkrah-0
përkth[e]-j
përkul-0
përk[as]-0
përmbu{t/s}përmend-0
përmirës[o]-j
përm[je]rr-0
përpar[o]-j
përpi-j
përp[je]k-0
përsëri{t/s}përshende{t/s}
përtëri-j
përt[o]-j
peshk[o]-j
pëshpëri{t/s}pick[o]-j
piktur[o]-j
pjetës[o]-j
plaçki{t/s}-0
plagos-0
planifik[o]-j
plas-0
plehër[o]-j
plotës[o]-j
porosi{t/s}-0
pran[o]-j
prashi{t/s}prefer[o]-j
premt[o]-j
pri-j
prish-0
proklam[o]-j
prov[o]-j
pushkat[o]-j
pusht[o]-j
push[o]-j

II-II-1a
II-I
I-I-2
II-I-1
I-I-1a
II-I
I-I-1a
I-I-1a
II-I
I-I-1a
II-I
II-II-2
II-I-1
II-I
I-I-1a
II-II-1a
I-I-1a
I-I-2
II-II-1a
II-I-1
II-I-1
I-I-2
I-I-1a
I-I-1a
II-I-1
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
II-I-1
II-I
I-I-1a
II-I
I-I-1a
I-I-1a
II-I-1
I-I-1a
II-I-1
I-I-1a
I-I-1a
I-I-2
II-I
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a

(like sjell)
(like hap)
(like fshij)
(like godit)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like hap)
(like kthej)
(like hap)
(like bërtas)
(like fut)
(like hap)
(like çliroj)
(like bjerr)
(like çliroj)
(like fshij)
(like pjek)
(like godit)
(like godit)
(like fshij)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like godit)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like godit)
(like hap)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like godit)
(like çliroj)
(like godit)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like fshij)
(like hap)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
１５

accompany
use
include
cook
eavesdrop
circulate; broadcast
expel
perpetuate
support
translate
bend
touch; concern
capsize
remind
improve
urinate
progress
devour
hit
repeat
greet
restore
idle
fish
whisper
sting
paint
divide
rob
wound
plan
burst
fertilize
fulfill
order
accept; admit
rake
prefer
promise
lead
break; destroy
proclaim
test
shoot
occupy
rest

Back to Index
puth-0
pyllëz[o]-j
p[je]ll-0
qa-j
qark[o]-j
qelb-0
qëll[o]-j
qëndis-0
qëndr[o]-j
qep-0
qër[o]-j
qesh-0
qort[o]-j
qull-0
qytetër[o]-j
q[es]-0
radhi{t/s}redakt[o]-j
refer[o]-j
regj-0
regjistr[o]-j
rënd[o]-j
rënk[o]-j
respekt[o]-j
rezist[o]-j
rëz[o]-j
rrëf[e]-j
rregul[o]-j
rrëmb[e]-j
rri{t/s}-0
rr[o]-j
rr[ua]-j
rua-j
sha-j
shëti{t/s}-0
shi-j
shik[o]-j
shkëmb[e]-j
shkri-j
shkurt[o]-j
shk[o]-j
shoqër[o]-j
shpall-0
shpët[o]-j
shpjeg[o]-j
shpres[o]-j

II-I
I-I-1a
II-II-1a
I-I-2
I-I-1a
II-I
I-I-1a
II-I
I-I-1a
II-I
I-I-1a
II-I
I-I-1a
II-I
I-I-1a
II-II-2
II-I-1
I-I-1a
I-I-1a
II-I
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
II-I-1
I-I-1a
I-I-1b
I-II-2
I-I-2
II-I-1
I-I-2
I-I-1a
I-I-1a
I-I-2
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
II-I
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a

(like hap)
(like çliroj)
(like sjell)
(like laj)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like pres)
(like godit)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like kthej)
(like çliroj)
(like kthej)
(like godit)
(like çliroj)
(like shkruaj)
(like quaj)
(like laj)
(like godit)
(like fshij)
(like çliroj)
(like kthej)
(like fshij)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like hap)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
１６

kiss
forest
give birth
cry
encircle
stink
aim
embroider
halt
sew
peel
laugh
scold
soak
civilize
extract
arrange
edit
report
curse
register
weight down
complain
respect
resist
fell
tell; show
regulate
seize
grow
live
shave
guard
insult
stroll
thresh
see; look
change
melt
shorten
go
accompany
announce
rescue
explain
hope

Back to Index
shq[ua]-j
shtri-j
shtr[o]-j
shtyp-0
sh[ua]-j
strëng[o]-j
tak[o]-j
tall-0
tha-j
thur-0
tiganis-0
trashëg[o]-j
traz[o]-j
tredh-0
treg[o]-j
tremb-0
t[je]rr-0
ujdis-0
uji{t/s}-0
ul-0
urdhër[o]-j
ur[o]-j
vërvi{t/s}-0
vizit[o]-j
vl[o]-j
von[o]-j
vua-j
vulos-0
v[je]l-0
v[je]ll-0
v[je]rr-0
zbardh[o]-j
zbavi{t/s}-0
zbl[e]dh-0
zbr[es]-0
zëmer[o]-j
zëvendës[o]-j
zgjidh-0
zgj[e]dh-0
zgj[o]-j

I-I-1b
I-I-2
I-I-1a
II-I
I-I-1b
I-I-1a
I-I-1a
II-I
I-I-2
II-I
II-I
I-I-1a
I-I-1a
II-II-1a
I-I-1a
II-I
II-II-1a
II-I
II-I-1
II-I
I-I-1a
I-I-1a
II-I-1
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-II-2
II-I
II-II-1a
II-II-1a
II-II-1a
I-I-1a
II-I-1
II-II-1a
II-II-2
I-I-1a
I-I-1a
II-I
II-II-1a
I-I-1a

(like shkruaj)
(like fshij)
(like çliroj)
(like hap)
(like shkruaj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like hap)
(like laj)
(like hap)
(like hap)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like mbledh)
(like çliroj)
(like hap)
(like bjerr)
(like hap)
(like godit)
(like hap)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like godit)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like quaj)
(like hap)
(like sjell)
(like sjell)
(like bjerr)
(like çliroj)
(like godit)
(like mbledh)
(like pres 2)
(like çliroj)
(like çliroj)
(like haplike hap)
(like mbledh)
(like çliroj)

１７

distinguish
stretch
lay
press; oppress
extinguish
force
meet
tease
dry
fence in
fry
inherit
mix
castrate
show
frighten
spin
arrange
water
lower
command
wish
throw
visit
boil
delay
suffer
seal
harvest
vomit
hang
whiten
entertain
unfold
descend
anger
replace
untie
choose
wake

Back to Index
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abstenoj
abuzoj
adhuroj
admiroj
adoptoj
adresoj
afroj
ajros
akuzoj
banoj
barazoj
bashkoj
bastis
bekoj
bezdis
bisedoj
bitis
bluaj
botoj
brohorit
bredh
buças
çaj
caktoj
çaloj
çarmatos
çel
çlodh
çmoj
copetoj
çorodit
çudit
çjerr
çoj
dashuroj
dëfrej
dëftej
dëgjoj
dëmtoj
dend
dënoj
depërtoj
depozitoj

abstain
abuse
adore
admire
adopt
address
approach
air
accuse
reside
compare
unite
raid
bless
bother
talk
complete
blow
publish
applaud
roam
roar
split
determine
limp
disarm
open
refresh
value
tear
corrupt
surprise
tear
send
love
enjoy
show
listen
harm
compress
punish
penetrate
deposit

derdh
dërgoj
dërsij
dëshiroj
dëshmoj
dëshpëroj
detyroj
dhemb
dhuroj
dihat
drejtoj
duroj
edukoj
eksportoj
ekspozoj
ekzistoj
ëmbëlsoj
end
ëndërroj
fabrikoj
fal
falënderoj
falsifikoj
farkëtoj
farmakos
fejoj
fejoj
fërkoj
festoj
fik
firmoj
fitoj
fjalos
flak
formoj
frikësoj
fryj
frymëzoj
fshaj
ftoj
fyej
gaboj
gajas
１８

spill
send
sweat
desire
testify
sadden
charge
hurt
present
breathe
direct
endure
educate
export
exhibit
exist
sweeten
weave
dream
produce
excuse
thank
falsify
forge
poison
annoy
betroth
rub
celebrate
switch off
sign
win
converse
throw
form
intimidate
blow
inspire
sigh
invite
err
mistake
tire

Back to Index
gatit
gdhend
gëlltit
gënjej
gërhas
gërmoj
gërvisht
gjakos
gjezdis
gjuaj
gjykoj
gostit
grabit
grij
gris
gudulis
guxoj
habit
harroj
has
hekuros
helmoj
hetoj
holloj
huaj
humb
hutoj
hedh
importoj
inatos
inkurajoj
interesoj
interpretoj
kafshoj
kalit
kallëzoj
kap
kapit
këmbej
këndoj
këput
kërcënoj
kërcas
kërcej
kërkoj

prepare
carve
swallow
lie
snore
dig
scratch
make
bleed
sightsee
hunt
judge
treat
rob
chop
tear
tickle
dare
surprise
forget
bump into
iron
poison
inquire
make thin
loan
lose
stun
throw
import
anger
encourage
interest
interpret
bite
sharpen
report
catch
fatigue
change
sing
break
threaten
jump
dance
look for

kij
kooperoj
kopjoj
kosit
krahasoj
krasit
kremtoj
krijoj
kreh
kruaj
kryej
kujtoj
kullot
kulloj
kundërshtoj
kuptoj
kursej
kushtoj
kuvendoj
lag
lajmëroj
lakmoj
largoj
lavdëroj
lebetit
ledhatoj
lejoj
lëroj
lëshoj
lëvdoj
lëviz
lexoj
lind
liroj
llangos
llastoj
llemotit
llufit
lodh
lotoj
luftoj
lulëzoj
lundroj
lyp
luaj
lyej
１９

prune
cooperate
copy
mow
compare
prune
celebrate
create
comb
scratch
accomplish
remember
graze
strain
protest
understand
save
dedicate
speak
water
announce
crave
remove
praise
horrify
caress
permit
plow
rent out
praise
move
read
be born
free
soil
spoil
blabber
devour
fatigue
weep
fight
blossom
navigate
ask
play
paint

Back to Index
madhësoj
mahnit
mallëngjej
mallkoj
mardh
martoj
martoj
mashtroj
mballos
mbaroj
mbath
mbërthej
mbështjell
mburr
mbush
mbyll
mbjell
mëkatoj
mendoj
mënjanoj
merakos
mërdhij
mërgoj
meritoj
mërmërit
mërzit
mësoj
miratoj
mjaftoj
mohoj
mund
mungoj
mxij
mjel
ndaj
ndaloj
ndërroj
nderoj
nderoj
ndëshkoj
ndihmoj
ndikoj
ndodh
ndreq
ndrit
ndryshoj

enlarge
astonish
move
curse
feel cold
marry off
marry off
deceive
mend
finish
wear
button
wind
praise
fill
close
sow
sin
think
remove
worry
chill
banish
merit
murmur
bore
learn
approve
suffice
deny
can (be able)
lack
blacken
milk
divide
stop
change
honor
honor
punish
help
influence
happen
arrange
shine
change

ndiej
ndjell
ngacmoj
ngarkoj
ngec
ngjaj
ngjat
ngjit
ngordh
ngreh
ngrij
ngroh
ngrys
ngut
ngurr
ngushëlloj
ngas
njoftoj
njollos
njom
notoj
nuhat
numëroj
nxë
nxit
nxitoj
nxjerr
ofshaj
okupoj
organizoj
padit
paguaj
pajis
pajtoj
pakësoj
palos
pasoj
pastroj
pëlqej
pengoj
përballoj
përbuz
përbej
përcjell
përdor
përfshij
２０

feel
call
bother
load
get stuck
resemble
lengthen
climb
die
wind
freeze
heat
darken
petrify
arrest
comfort
begin
announce
stain
wetten
swim
sniff
count
learn
urge
hurry
take out
groan
occupy
organize
accuse
pay
equip
subscribe
diminish
fold
follow
clean
appeal to
obstruct
confront
despise
compose
accompany
use
include

Back to Index
përgatit
përgjoj
përhap
përjashtoj
përjetësoj
përkrah
përkthej
përkul
përkas
përmbut
përmend
përmirësoj
përmjerr
përparoj
përpij
përpjek
përsërit
përshendet
përtërij
përtoj
peshkoj
pëshpërit
pickoj
pikturoj
pjetësoj
plaçkit
plagos
planifikoj
plas
plehëroj
plotësoj
redaktoj
referoj
regj
regjistroj
rëndoj
rënkoj
respektoj
rezistoj
rëzoj
rrëfej
rreguloj
rrëmbej
rrit
rroj
rruaj

cook
eavesdrop
circulate
expel
perpetuate
support
translate
bend
touch
capsize
remind
improve
urinate
progress
devour
hit
repeat
greet
restore
idle
fish
whisper
sting
paint
divide
rob
wound
plan
burst
fertilize
fulfill
edit
report
curse
register
weight down
complain
respect
resist
fell
tell; show
regulate
seize
grow
live
shave
２１

porosit
pranoj
prashit
preferoj
premtoj
prij
prish
proklamoj
provoj
pushkatoj
pushtoj
pushoj
puth
pyllëzoj
pjek
pjell
qaj
qarkoj
qelb
qëlloj
qëndis
qëndroj
qep
qëroj
qesh
qortoj
qull
qytetëroj
qes
radhit

order
accept
rake
prefer
promise
lead
break destroy
proclaim
test
shoot
occupy
rest
kiss
forest
bake; meet
give birth
cry
encircle
stink
aim
embroider
halt
sew
peel
laugh
scold
soak
civilize
extract
arrange

ruaj
shaj
shëtit
shij
shikoj
shkëmbej
shkrij
shkurtoj
shkoj
shoqëroj
shpall
shpëtoj
shpjegoj
shpresoj
shtrij

guard
insult
stroll
thresh
see; look
change
melt
shorten
go
accompany
announce
rescue
explain
hope
stretch

Back to Index
shtroj
shtyp
shuaj
strëngoj
takoj
tall
thaj
thur
tiganis
trashëgoj
trazoj
tredh
tregoj
tremb
tjerr
ujdis
ujit
ul
urdhëroj
uroj
vërvit
vizitoj
vloj
vonoj
vuaj
vulos
vjel
vjell
vjerr
zbardhoj
zbavit
zbledh
zbres
zëmeroj
zëvendësoj
zgjidh
zgjedh
zgjoj

lay
press
extinguish
force
meet
tease
dry
fence in
fry
inherit
mix
castrate
show
frighten
spin
arrange
water
lower
command
wish
throw
visit
boil
delay
suffer
seal
harvest
vomit
hang
whiten
entertain
unfold
descend
anger
replace
untie
choose
wake
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abstain
abuse
accept
accompany
accompany

abstenoj
abuzoj
pranoj
përcjell
shoqëroj

accomplish
accuse
accuse
address
admire
２２

kryej
akuzoj
padit
adresoj
admiroj

Back to Index
adopt
adore
aim
air
anger
anger
announce
announce
announce
annoy
appeal to
applaud
approach
approve
arrange
arrange
arrange
arrest
ask
astonish
bake; meet
banish
be born
begin
bend
betroth
bite
blabber
blacken
bless
blossom
blow
blow
boil
bore
bother
complain
complete
compose
compress
confront
converse
cook
cooperate
copy
corrupt

adoptoj
adhuroj
qëlloj
ajros
inatos
zëmeroj
shpall
lajmëroj
njoftoj
fejoj
pëlqej
brohorit
afroj
miratoj
ndreq
ujdis
radhit
ngurr
lyp
mahnit
pjek
mërgoj
lind
ngas
përkul
fejoj
kafshoj
llemotit
mxij
bekoj
lulëzoj
bluaj
fryj
vloj
mërzit
ngacmoj
rënkoj
bitis
përbej
dend
përballoj
fjalos
përgatit
kooperoj
kopjoj
çorodit
２３

bother
break
break destroy
breathe
approach
bump into
burst
button
call
can
capsize
caress
carve
castrate
catch
celebrate
celebrate
change
change
change
change
charge
chill
choose
chop
circulate
civilize
clean
climb
close
comb
comfort
command
compare
compare

bezdis
këput
prish
dihat
afroj
has
plas
mbërthej
ndjell
mund
përmbut
ledhatoj
gdhend
tredh
kap
kremtoj
festoj
këmbej
shkëmbej
ndryshoj
ndërroj
detyroj
mërdhij
zgjedh
grij
përhap
qytetëroj
pastroj
ngjit
mbyll
kreh
ngushëlloj
urdhëroj
barazoj
krahasoj

count
crave
create
cry
curse
curse
dance
dare
darken
deceive

numëroj
lakmoj
krijoj
qaj
regj
mallkoj
kërcej
guxoj
ngrys
mashtroj

Back to Index
dedicate
delay
deny
deposit
descend
desire
despise
determine
devour
devour
die
dig
diminish
direct
disarm
divide
divide
dream
dry
eavesdrop
edit
educate
embroider
encircle
encourage
endure
enjoy
enlarge
entertain
equip
err
excuse
exhibit
exist
expel
explain
export
extinguish
extract
falsify
fatigue
fatigue
feel
feel cold
fell
fence in

kushtoj
vonoj
mohoj
depozitoj
zbres
dëshiroj
përbuz
caktoj
llufit
përpij
ngordh
gërmoj
pakësoj
drejtoj
çarmatos
ndaj
pjetësoj
ëndërroj
thaj
përgjoj
redaktoj
edukoj
qëndis
qarkoj
inkurajoj
duroj
dëfrej
madhësoj
zbavit
pajis
fyej
fal
ekspozoj
ekzistoj
përjashtoj
shpjegoj
eksportoj
shuaj
qes
falsifikoj
lodh
kapit
ndiej
mardh
rëzoj
thur

fertilize
fight
fill
finish
fish
fold
follow
force
forest
forge
forget
form
free
freeze
frighten
fry
fulfill
get stuck
give birth
graze
greet
groan
grow
guard
halt
hang
happen
harm
harvest
heat
help
hit
honor
honor
hope
horrify
hunt
hurry
hurt
idle
import
improve
include
influence
inherit
inquire
２４

plehëroj
luftoj
mbush
mbaroj
peshkoj
palos
pasooj
strëngoj
pyllëzoj
farkëtoj
harroj
formoj
liroj
ngrij
tremb
tiganis
plotësoj
ngec
pjellgo
kullot
përshendet
ofshaj
rrit
ruaj
qëndroj
vjerr
ndodh
dëmtoj
vjel
ngroh
ndihmoj
përpjek
nderoj
nderoj
shpresoj
lebetit
gjuaj
nxitoj
dhemb
përtoj
importoj
përmirësoj
përfshij
ndikoj
trashëgoj
hetoj

Back to Index
inspire
insult
interest
interpret
intimidate
invite
iron
judge
jump
kiss
lack
laugh
lay
lead
learn
learn
lengthen
lie
limp
listen
live
load
loan
look for
lose
love
lower
make bleed
petrify
plan
play
plow
poison
poison
praise
praise
praise
praise
prefer
prepare
present
press
proclaim
produce
progress
promise

frymëzoj
shaj
interesoj
interpretoj
frikësoj
ftoj
hekuros
gjykoj
kërcas
puth
mungoj
qesh
shtroj
prij
mësoj
nxë
ngjat
gënjej
çaloj
dëgjoj
rroj
ngarkoj
huaj
kërkoj
humb
dashuroj
ul
gjakos
ngut
planifikoj
luaj
lëroj
farmakos
helmoj
lavdëroj
lëvdoj
mburr
lëvdoj
preferoj
gatit
dhuroj
shtyp
proklamoj
fabrikoj
përparoj
premtoj

make thin
marry off
marry off
meet
melt
mend
merit
milk
mistake
mix
move
move
mow
murmur
navigate
obstruct
occupy
occupy
open
order
organize
paint
paint
pay
peel
penetrate
permit
perpetuate
protest
prune
prune
publish
punish
punish
raid
rake
read
refresh
register
regulate
remember
remind
remove
remove
rent out
repeat
２５

holloj
martoj
martoj
takoj
shkrij
mballos
meritoj
mjel
gaboj
trazoj
mallëngjej
lëviz
kosit
mërmërit
lundroj
pengoj
okupoj
pushtoj
çel
porosit
organizoj
pikturoj
lyej
paguaj
qëroj
depërtoj
lejoj
përjetësoj
kundërshtoj
krasit
kij
botoj
ndëshkoj
dënoj
bastis
prashit
lexoj
çlodh
regjistroj
rreguloj
kujtoj
përmend
largoj
mënjanoj
lëshoj
përsërit

Back to Index
replace
report
report
rescue
resemble
reside
resist
respect
rest
restore
roam
roar
rob
rob
rub
sadden
save
scold
scratch
scratch
seal
see; look
seize
send
send
stink
stop
strain
stretch
stroll
stun
subscribe
suffer
suffice
support
surprise
surprise
swallow
sweat
sweeten
swim
switch off
take out
talk
tear
tear

zëvendësoj
referoj
kallëzoj
shpëtoj
ngjaj
banoj
rezistoj
respektoj
pushoj
përtërij
bredh
buças
grabit
plaçkit
fërkoj
dëshpëroj
kursej
qortoj
gërvisht
kruaj
vulos
shikoj
rrëmbej
çoj
dërgoj
qelb
ndaloj
kulloj
shtrij
shëtit
hutoj
pajtoj
vuaj
mjaftoj
përkrah
çud
habit
gëlltit
dërsij
ëmbëlsoj
notoj
fik
nxjerr
bisedoj
gris
çjerr

sew
sharpen
shave
shine
shoot
shorten
show
show
sigh
sightsee
sign
sin
sing
sniff
snore
soak
soil
sow
speak
spill
spin
split
spoil
stain
sting
tear
tease
tell; show
test
testify
thank
think
threaten
thresh
throw
throw
throw
tickle
tire
touch
translate
treat
understand
unfold
unite
untie
２６

qep
kalit
rruaj
ndrit
pushkatoj
shkurtoj
dëftej
tregoj
fshaj
gjezdis
firmoj
mëkatoj
këndoj
nuhat
gërhas
qull
llangos
mbjell
kuvendoj
derdh
tjerr
çaj
llastoj
njollos
pickoj
copetoj
tall
rrëfej
provoj
dëshmoj
falënderoj
mendoj
kërcënoj
shij
flak
hedh
vërvit
gudulis
gajas
përkas
përkthej
gostit
kuptoj
zbledh
bashkoj
zgjidh

Back to Index
urge
urinate
use
value
visit
vomit
wake
water
water
wear
weave
weep
weight down
wetten
whisper
whiten
win
wind
wind
wish
worry
wound

nxit
përmjerr
përdor
çmoj
vizitoj
vjell
zgjoj
ujit
lag
mbath
end
lotoj
rëndoj
njom
pëshpërit
zbardhoj
fitoj
mbështjell
ngreh
uroj
merakos
plagos
Index to Verbs by Conjugation Type

Class

Verb

Meaning

I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a

absten[o]-j
abuz[o]-j
adhur[o]-j
admir[o]-j
adopt[o]-j
adres[o]-j
afro[o]-j
afr[o]-j
akuz[o]-j
ban[o]-j
baraz[o]-j
bashk[o]-j
bek[o]-j
bised[o]-j
bot[o]-j
cakt[o]-j
çal[o]-j
çm[o]-j
copet[o]-j

abstain
abuse
adore
admire
adopt
address
offer
bring near
accuse
reside
compare
unite
bless
talk
publish
determine
limp
value
tear
２７

Back to Index
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a

ç[o]-j
dall[o]-j
dashur[o]-j
dëfr[e]-j
dëft[e]-j
dëgj[o]-j
dëmt[o]-j
dën[o]-j
depërt[o]-j
depozit[o]-j
dërg[o]-j
dëshir[o]-j
dëshm[o]-j
dëshpër[o]-j
detyr[o]-j
dhur[o]-j
drejt[o]-j
dur[o]-j
eduk[o]-j
eksport[o]-j
ekspoz[o]-j
ekzist[o]-j
ëmbëls[o]-j
ëndërr[o]-j
fabrik[o]-j
falënder[o]-j
falsifik[o]-j
farkët[o]-j
fej[o]-j
fej[o]-j
fërk[o]-j
fest[o]-j
firm[o]-j
fit[o]-j
form[o]-j
frikës[o]-j
frymëz[o]-j
ft[o]-j
gab[o]-j
gënj[e]-j
gërm[o]-j
gjyk[o]-j
gux[o]-j
harr[o]-j
helm[o]-j
het[o]-j

send
distinguish
love
enjoy
show
listen; hear
harm
punish
penetrate
deposit
send
desire
testify
sadden
charge
present
direct
endure
educate
export
exhibit
exist
sweeten
dream
manufacture
thank
falsify
forge
annoy
betroth
rub
celebrate
sign
win
form
intimidate
inspire
invite
mistake
lie
dig
judge
dare
forget
poison
inquire
２８
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I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a

holl[o]-j
hut[o]-j
import[o]-j
inkuraj[o]-j
interes[o]-j
interpret[o]-j
kafsh[o]-j
kallëz[o]-j
këmb[e]-j
kënd[o]-j
kërcën[o]-j
kërc[e]-j
kërk[o]-j
kooper[o]-j
kopj[o]-j
krahas[o]-j
kremt[o]-j
krij[o]-j
kujt[o]-j
kull[o]-j
kundërsht[o]-j
kupt[o]-j
kurs[e]-j
kusht[o]-j
kuvend[o]-j
lajmër[o]-j
lakm[o]-j
larg[o]-j
lavdër[o]-j
ledhat[o]-j
lej[o]-j
lër[o]-j
lësh[o]-j
lëvd[o]-j
lëvd[o]-j
lex[o]-j
lir[o]-j
llast[o]-j
lot[o]-j
luft[o]-j
lulëz[o]-j
lundr[o]-j
madhës[o]-j
mallëngj[e]-j
mallk[o]-j
mart[o]-j

make thin
stun
import
encourage
interest
interpret
bite
report
change
sing
threaten
dance
look for
cooperate
copy
compare
celebrate
create
remember
strain
protest
understand
save
dedicate
speak
announce
crave
remove
praise
caress
permit
plow
rent out
praise
praise
read
free
spoil
weep
fight
blossom
navigate
enlarge
move
curse
marry off
２９
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I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a

mart[o]-j
mashtr[o]-j
mbar[o]-j
mbërth[e]-j
mëkat[o]-j
mend[o]-j
mënjan[o]-j
mërg[o]-j
merit[o]-j
mës[o]-j
mirat[o]-j
mjaft[o]-j
moh[o]-j
mung[o]-j
ndal[o]-j
ndërr[o]-j
nder[o]-j
nder[o]-j
ndëshk[o]-j
ndihm[o]-j
ndik[o]-j
ndrysh[o]-j
ngacm[o]-j
ngark[o]-j
ngushëll[o]-j
njoft[o]-j
not[o]-j
numër[o]-j
nxit[o]-j
okup[o]-j
organiz[o]-j
pajt[o]-j
pakës[o]-j
paso[o]-j
pastr[o]-j
pëlq[e]-j
peng[o]-j
përball[o]-j
përb[e]-j
përgj[o]-j
përjasht[o]-j
përjetës[o]-j
përkth[e]-j
përmirës[o]-j
përpar[o]-j
përt[o]-j

marry off
deceive
finish
button
sin
think
remove
banish
merit
learn; teach
approve
suffice
deny; reject
lack
stop; prohibit
change
honor
honor
punish
help
influence
change
bother
load
comfort
announce
swim
count
hurry
occupy
organize
subscribe
diminish
follow
clean
appeal to
obstruct
confront
compose
eavesdrop
expel
perpetuate
translate
improve
progress
idle
３０
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I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
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I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
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I-I-1a
I-I-1a
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I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a

peshk[o]-j
pick[o]-j
piktur[o]-j
pjetës[o]-j
planifik[o]-j
plehër[o]-j
plotës[o]-j
pran[o]-j
prefer[o]-j
premt[o]-j
proklam[o]-j
prov[o]-j
pushkat[o]-j
pusht[o]-j
push[o]-j
pyllëz[o]-j
qark[o]-j
qëll[o]-j
qëndr[o]-j
qër[o]-j
qort[o]-j
qytetër[o]-j
redakt[o]-j
refer[o]-j
regjistr[o]-j
rënd[o]-j
rënk[o]-j
respekt[o]-j
rezist[o]-j
rëz[o]-j
rrëf[e]-j
rregul[o]-j
rrëmb[e]-j
rr[o]-j
shik[o]-j
shkëmb[e]-j
shkurt[o]-j
shk[o]-j
shoqër[o]-j
shpët[o]-j
shpjeg[o]-j
shpres[o]-j
shtr[o]-j
strëng[o]-j
tak[o]-j
trashëg[o]-j

fish
sting
paint
divide
plan
fertilize
fulfill
accept; admit
prefer
promise
proclaim
test
shoot
occupy
rest
forest
encircle
aim
halt
peel
scold
civilize
edit
report
register
weight down
complain
respect
resist
fell
tell; show
regulate
seize
live
see; look
change
shorten
go
accompany
rescue
explain
hope
lay
force
meet
inherit
３１
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I-I-1a
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I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1a
I-I-1b
I-I-1b
I-I-1b
I-I-1b
I-I-1b
I-I-1b
I-I-1b
I-I-1b
I-I-1b
I-I-2
I-I-2
I-I-2
I-I-2
I-I-2
I-I-2
I-I-2
I-I-2
I-I-2
I-I-2
I-I-2
I-I-2
I-I-2
I-I-2
I-I-2
I-I-2
I-I-2
I-I-2
I-I-2
I-I-2
I-I-2
I-I-2
I-II-2
I-II-2
I-II-2
I-II-2

traz[o]-j
treg[o]-j
urdhër[o]-j
ur[o]-j
vizit[o]-j
vl[o]-j
von[o]-j
zbardh[o]-j
zëmer[o]-j
zëvendës[o]-j
zgj[o]-j
bl[ua]-j
f[ye]-j
kr[ua]-j
kr[ye]-j
l[ye]-j
pag[ua]-j
rr[ua]-j
shq[ua]-j
sh[ua]-j
ça-j
dërsi-j
fry-j
fsha-j
gri-j
ki-j
mërdhi-j
mx[i]-j
nda-j
ngja-j
ngri-j
ofsha[j]përfshi-[j]
përpi-j
përtëri-j
pri-j
qa-j
sha-j
shi-j
shkri-j
shtri-j
tha-j
gjua-j
hua-j
lua-j
rua-j

mix
show
command
wish
visit
boil
delay
whiten
anger
replace
wake
blow
err
scratch
accomplish
paint
pay
shave
distinguish
extinguish
split
sweat
blow
sigh
chop
prune
chill
blacken
divide
resemble
freeze
groan
include
devour
restore
lead
cry
insult
thresh
melt
stretch
dry
hunt
loan
play
guard
３２
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II-I
II-I
II-I
II-I
II-I
II-I
II-I
II-I
II-I
II-I
II-I

vua-j
ajros-0
bastis-0
bezdis-0
bitis-0
brohori{t/s}-0
çarmatos-0
çel-0
çlodh-0
çorodi{t/s}-0
çudi{t/s}-0
dend-0
derdh-0
dhemb-0
diha{t/s}-0
end-0
fal-0
farmakos-0
fik
fjalos-0
flak-0
gajas-0
gati{t/s}-0
gdhend-0
gëllti{t/s}-0
gërvisht-0
gjakos-0
gjezdis-0
gosti{t/s}-0
grabi{t/s}-0
gris-0
gudulis-0
habi{t/s}-0
has-0
hekuros-0
humb-0
inatos-0
kali{t/s}-0
kap-0
kapi{t/s}-0
këpu{t/s}-0
kosi{t/s}-0
krasi{t/s}-0
kr[e]h-0
kullo{t/s}-0
lag-0

suffer
air
raid
bother
complete
applaud
disarm
open; bloom
refresh
corrupt
surprise
compress
spill
hurt
breathe
weave
excuse
poison
switch off
converse
throw
tire
prepare
carve
swallow
scratch
make bleed
sightsee
treat
rob
tear
tickle
surprise
bump into
iron
lose
anger
sharpen
catch
fatigue
break
mow
prune; purge
comb
graze
water
３３
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lebeti{t/s}-0
lëviz-0
lind-0
llangos-0
llemoti{t/s}-0
llufi{t/s}-0
lodh-0
lyp-0
mahni{t/s}-0
mardh-0
mballos-0
mbath-0
mburr-0
mbush-0
mbyll-0
merakos-0
mërmëri{t/s}-0
mërzi{t/s}-0
mund-0
ndodh-0
ndreq-0
ndri{t/s}-0
ngec-0
ngjat-0
ngji{t/s}-0
ngordh-0
ngreh-0
ngroh-0
ngrys-0
ngu{t/s}-0
ngul-0
nguros-0
ngurr-0
nis-0
njollos-0
njom-0
nuha{t/s}-0
nxi{t/s}-0
padit-0
pajis-0
palos-0
përbuz-0
përdor-0
përgati{t/s}-0
përhap-0
përkrah-0

horrify
move
born (be born)
soil
blabber
devour
fatigue
ask
astonish
feel cold
mend
wear
praise
fill
close
worry
murmur
bore
can
happen
arrange
shine
get stuck
lengthen
climb; connect
die (animals)
wind
heat
darken
hurry
insert
petrify
arrest
begin
stain
wetten
sniff
urge
accuse
equip
fold
despise
use
cook
circulate; broadcast
support
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përkul-0
përmbu{t/s}përmend-0
përsëri{t/s}përshende{t/s}
pëshpëri{t/s}plaçki{t/s}-0
plagos-0
plas-0
porosi{t/s}-0
prashi{t/s}prish-0
puth-0
qelb-0
qëndis-0
qep-0
qesh-0
qull-0
radhi{t/s}-0
regj-0
rri{t/s}-0
shëti{t/s}-0
shpall-0
shtyp-0
tall-0
thur-0
tiganis-0
tremb-0
ujdis-0
uji{t/s}-0
ul-0
vërvi{t/s}-0
vulos-0
zbavi{t/s}-0
zgjidh-0
kr[e]h-0
br[e]dh-0
ç[je]rr-0
h[e]dh-0
mbështjell-0
mb[je]ll-0
m[je]l-0
nd[je]ll-0
nx[je]rr-0
përc[je]ll-0
përm[je]rr-0

bend
capsize
remind
repeat
greet
whisper
rob
wound
burst
order
rake
break; destroy
kiss
stink
embroider
sew
laugh
soak
arrange
curse
grow
stroll
announce
press; oppress
tease
fence in
fry
frighten
arrange
water
lower
throw
seal
entertain
untie
comb
roam
tear
throw
wind; collect
sow
milk
call; attract
take out
accompany; see off
urinate
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III-C
Irr.
Irr.
Irr.
Irr.
Irr.
Irr.
Irr.
Irr.
Irr.
Irr.
Irr.
Irr.
Irr.
Irr.
Irr.
Irr.
Irr.

përp[je]k-0
p[je]k-0
p[je]ll-0
tredh-0
t[je]rr-0
v[je]l-0
v[je]ll-0
v[je]rr-0
zbl[e]dh-0
zgj[e]dh-0
buç[as]-0
gërh[as]-0
kërc[as]-0
ng[as]-0
përk[as]-0
q[es]-0
zbr[es]-0
nxë-0
nd[i]e-j
bie
dua
flas
fle
ha
jam
jap
kam
lë
pres
rri
shoh
them
vdes
vete
vë

hit
bake; meet
give birth
castrate
spin
harvest
vomit
hang
unfold
choose
roar
snore
jump
drive
touch; concern
extract
descend
learn
feel
fall
want
speak
sleep
eat
be
give
have
let
cut
stay
see
say
die
go
put
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arrij 'to reach'; arrihem 'catch up; to ripen'

I-II-1 (trans.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: arrij, arrin, arrin, arrijmë, arrini,
arrijnë

Present: arrihem, arrihesh, arrihet, arrihemi,
arriheni, arrihen

Continuous present: po arrij, po arrin, po
arrin, po arrijmë, po arrini, po arrijnë

Continuous present: po arrihem, po arrihesh, po
arrihet, po arrihemi, po arriheni, po arrihen

Imperfect: arrija, arrije, arrinte, arrinim,
arrinit, arrinin

Imperfect: arrihesha, arriheshe, arrihej (arrihesh),
arriheshim, arriheshit, arriheshin

Continuous imperfect: po arrija, po arrije, po
arrinte, po arrinim, po arrinit, po arrinin

Continuous imperfect: po arrihesha, po arriheshe,
po arrihej (arrihesh), po arriheshim, po arriheshit,
po arriheshin

Aorist: arrita, arrite, arriti, arritëm, arritët,
arritën

Aorist: u arrita, u arrite, u arrit, u arritëm, u arritët,
u arritën

Perfect: kam arritur, ke arritur, ka arritur,
kemi arritur, keni arritur, kanë arritur

Perfect: jam arritur, je arritur, është arritur, jemi
arritur, jeni arritur, janë arritur

Past perfect I: kisha arritur, kishe arritur,
kishte arritur, kishim arritur, kishit arritur,
kishin arritur

Past perfect I: isha arritur, ishe arritur, ishte arritur,
ishim arritur, ishit arritur, ishin arritur

Past perfect II: pata arritur, pate arritur,
pat(i) arritur, patëm arritur, patët arritur,
patën arritur

Past perfect II: qeshë arritur, qe arritur, qe arritur,
qemë arritur, qetë arritur, qenë arritur

Future I: do të arrij, do të arrish, do të arrijë,
do të arrijmë, do të arrini, do të arrijnë

Future I: do të arrihem, do të arrihesh, do të
arrihet, do të arrihemi, do të arriheni, do të arrihen

Future II: kam për të arritur, ke për të arritur,
ka për të arritur, kemi për të arritur, keni për
të arritur, kanë për të arritur

Future II: kam për t'u arritur, ke për t'u arritur, ka
për t'u arritur, kemi për t'u arritur, keni për t'u
arritur, kanë për t'u arritur

Future perfect I: do të kem arritur, do të kesh
arritur, do të ketë arritur, do të kemi arritur,
do të keni arritur, do të kenë arritur

Future perfect I: do të jem arritur, do të jesh arritur,
do të jetë arritur, do të jemi arritur, do të jeni
arritur, do të jenë arritur

Future perfect II: kam për të pasë arritur, ke
për të pasë arritur, ka për të pasë arritur,

Future perfect II: kam për të qenë arritur, ke
për të qenë arritur, ka për të qenë arritur,
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kemi për të pasë arritur, keni për të pasë
arritur, kanë për të pasë arritur

kemi për të qenë arritur, keni për të qenë
arritur, kanë për të qenë arritur
SUBJUNCTIVE

Present: të arrij, të arrish, të arrijë, të
arrijmë, të arrini, të arrijnë

Present: të arrihem, të arrihesh, të arrihet, të
arrihemi, të arriheni, të arrihen

Imperfect: të arrija, të arrije, të arrinte, të
arrinim, të arrinit, të arrinin

Imperfect: të arrihesha, të arriheshe, të arrihej
(arrihesh), të arriheshim, të arriheshit, arriheshin

Perfect: të kem arritur, të kesh arritur, të ketë
arritur, të kemi arritur, të keni arritur, të kenë
arritur

Perfect: të jem arritur, të jesh arritur, të jetë arritur,
të jemi arritur, të jeni arritur, të jenë arritur

Past perfect: të kisha arritur, të kishe arritur,
të kishte arritur, të kishim arritur, të kishit
arritur, të kishin arritur

Past perfect: të isha arritur, të ishe arritur, të ishte
arritur, të ishim arritur, të ishit arritur, të ishin
arritur

CONDITIONAL
Present: do të arrija, do të arrije, do të
arrinte, do të arrinim, do të arrinit, do të
arrinin

Present: do të arrihesha, do të arriheshe, do të
arrihej (arrihesh), do të arriheshim, do të arriheshit,
do të arriheshin

Perfect: do të kisha arritur, do të kishe
arritur, do të kishte arritur, do të kishim
arritur, do të kishit arritur, do të kishin
arritur

Perfect: do të isha arritur, do të ishe arritur, do të
ishte arritur, do të ishim arritur, do të ishit arritur,
do të ishin arritur
OPTATIVE

Present: arrifsha, arrifsh, arriftë, arrifshim,
arrifshi, arrifshin

Present: u arrifsha, u arrifsh, u arriftë, u arrfshim,
u arrifshi, u arrifshin

Perfect: paça arritur, paç arritur, pastë
arritur, paçim arritur, paçi arritur, paçin
arritur

Perfect: qofsha arritur, qofsh arritur, qoftë arritur,
qofshim arritur, qofshi arritur, qofshin arritur
ADMIRATIVE

Present: arrikam, arrike, arrika, arrikemi,
arrikeni, arrikan

Present: u arrikam, u arrike, u arrika, u arrikemi, u
arrikeni, u arrikan

Imperfect: arrikësha, arrikëshe, arrikësh

Imperfect: u arrikësha, u arrikëshe, u arrikësh
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(arrikej), arrikëshim, arrikëshit, arrikëshin

(arrikej), u arrikëshim, u arrikëshit, u arrikëshin

Perfect: paskam arritur, paske arritur, paska
arritur, paskemi arritur, paskeni arritur,
paskan arritur

Perfect: qenkam arritur, qenke arritur, qenka
arritur, qenkemi arritur, qenkeni arritur, qenkan
arritur

Past prefect: paskësha arritur, paskëshe
arritur, paskësh (paskej) arritur, paskëshim
arritur, paskëshit arritur, paskëshin arritur

Past perfect: qenkësha arritur, qenkëshe arritur,
qenkësh (qenkej) arritur, qenkëshim arritur,
qenkëshit arritur, qenkëshin arritur
IMPERATIVE

arri; arrini

arrihu; arrihuni
INFINITIVE

Present: për të arritur

Present: për t'u arritur

Perfect: për të pasë arritur

Perfect: për të qenë arritur
GERUNDIVE

Present: duke arritur

Present: duke u arritur

Perfect: duke pasë arritur

Perfect: duke qenë arritur

PARTICIPLE
arritur
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bëj 'to do, to make'; bëhem 'to be done, to become'
Active

I-II-3 (trans.)
Medio-Passive

INDICATIVE
Present: bëj, bën, bën, bëjmë, bëni, bëjnë

Present: bëhem, bëhesh, bëhet, bëhemi, bëheni,
bëhen

Continuous present: po bëj, po bën, po bën,
po bëjmë, po bëni, po bëjnë

Continuous present: po bëhem, po bëhesh, po
bëhet, po bëhemi, po bëheni, po bëhen

Imperfect: bëja, bëje, bënte, bënim, bënit,
bënin

Imperfect: bëhesha, bëheshe, bëhej, bëheshim,
bëheshit, bëheshin

Continuous imperfect: po bëja, po bëje, po
bënte, po bënim, po bënit, po bënin

Continuous imperfect: po bëhesha, po bëheshe, po
bëhej, po bëheshim, po bëheshit, po bëheshin

Aorist: bëra, bëre, bëri, bëmë, bëtë, bënë

Aorist: u bëra, u bëre, u bë, u bëmë, u bëtë, u bënë

Perfect: kam bërë, ke bërë, ka bërë, kemi
bërë, keni bërë, kanë bërë

Perfect: jam bërë, je bërë, është bërë, jemi bërë,
jeni bërë, janë bërë

Past perfect I: kisha bërë, kishe bërë, kishte
bërë, kishim bërë, kishit bërë, kishin bërë

Past perfect I: isha bërë, ishe bërë, ishte bërë,
ishim bërë, ishit bërë, ishin bërë

Past perfect II: pata bërë, pate bërë, pat(i)
bërë, patëm bërë, patët bërë, patën bërë

Past perfect II: qeshë bërë, qe bërë, qe bërë, qemë
bërë, qetë bërë, qenë bërë

Future I: do të bëj, do të bësh, do të bëjë, do
të bëjmë, do të bëni, do të bëjnë

Future I: do të bëhem, do të bëhesh, do të bëhet,
do të bëhemi, do të bëheni, do të bëhen

Future II: kam për të bërë, ke për të bërë, ka
për të bërë, kemi për të bërë, keni për të
bërë, kanë për të bërë

Future II: kam për t'u bërë, ke për t'u bërë, ka për
t'u bërë, kemi për t'u bërë, keni për t'u bërë, kanë
për t'u bërë

Future perfect I: do të kem bërë, do të kesh
bërë, do të ketë bërë, do të kemi bërë, do të
keni bërë, do të kenë bërë

Future perfect I: do të jem bërë, do të jesh bërë, do
të jetë bërë, do të jemi bërë, do të jeni bërë, do të
jenë bërë

Future perfect II: kam për të pasë bërë, ke
për të pasë bërë, ka për të pasë bërë, kemi
për të pasë bërë, keni për të pasë bërë, kanë
për të pasë bërë

Future perfect II: kam për të qenë bërë, ke për të
qenë bërë, ka për të qenë bërë, kemi për të qenë
bërë, keni për të qenë bërë, kanë për të qenë bërë
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SUBJUNCTIVE
Present: të bëj, të bësh, të bëjë, të bëjmë, të
bëni, të bëjnë

Present: të bëhem, të bëhesh, të bëhet, të bëhemi,
të bëheni, të bëhen

Imperfect: të bëja, të bëje, të bënte, të
bënim, të bënit, të bënin

Imperfect: të bëhesha, të bëheshe, të bëhej, të
bëheshim, të bëheshit, bëheshin

Perfect: të kem bërë, të kesh bërë, të ketë
bërë, të kemi bërë, të keni bërë, të kenë bërë

Perfect: të jem bërë, të jesh bërë, të jetë bërë, të
jemi bërë, të jeni bërë, të jenë bërë

Past perfect: të kisha bërë, të kishe bërë, të
kishte bërë, të kishim bërë, të kishit bërë, të
kishin bërë

Past perfect: të isha bërë, të ishe bërë, të ishte bërë,
të ishim bërë, të ishit bërë, të ishin bërë

CONDITIONAL
Present: do të bëja, do të bëje, do të bënte,
do të bënim, do të bënit, do të bënin

Present: do të bëhesha, do të bëheshe, do të bëhej
(bëhesh), do të bëheshim, do të bëheshit, do të
bëheshin

Perfect: do të kisha bërë, do të kishe bërë, do
të kishte bërë, do të kishim bërë, do të kishit
bërë, do të kishin bërë

Perfect: do të isha bërë, do të ishe bërë, do të ishte
bërë, do të ishim bërë, do të ishit bërë, do të ishin
bërë
OPTATIVE

Present: bëfsha, bëfsh, bëftë, bëfshim,
bëfshi, bëfshin

Present: u bëfsha, u bëfsh, u bëftë, u bëfshim, u
bëfshi, u bëfshin

Perfect: paça bërë, paç bërë, pastë bërë,
paçim bërë, paçi bërë, paçin bërë

Perfect: qofsha bërë, qofsh bërë, qoftë bërë,
qofshim bërë, qofshi bërë, qofshin bërë
ADMIRATIVE

Present: bëkam, bëke, bëka, bëkemi, bëkeni,
bëkan

Present: u bëkam, u bëke, u bëka, u bëkemi, u
bëkeni, u bëkan

Imperfect: bëkësha, bëkëshe, bëkësh (bëkej),
bëkëshim, bëkëshit, bëkëshin

Imperfect: u bëkësha, u bëkëshe, u bëkësh (bëkej),
u bëkëshim, u bëkëshit, u bëkëshin

Perfect: paskam bërë, paske bërë, paska
bërë, paskemi bërë, paskeni bërë, paskan
bërë

Perfect: qenkam bërë, qenke bërë, qenka bërë,
qenkemi bërë, qenkeni bërë, qenkan bërë

Past prefect: paskësha bërë, paskëshe bërë,

Past perfect: qenkësha bërë, qenkëshe bërë,
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paskësh (paskej) bërë, paskëshim bërë,
paskëshit bërë, paskëshin bërë

qenkësh (qenkej) bërë, qenkëshim bërë, qenkëshit
bërë, qenkëshin bërë
IMPERATIVE

bëj; bëni

bëhu; bëhuni
INFINITIVE

Present: për të bërë

Present: për t'u bërë

Perfect: për të pasë bërë

Perfect: për të qenë bërë
GERUNDIVE

Present: duke bërë

Present: duke u bërë

Perfect: duke pasë bërë

Perfect: duke qenë bërë

PARTICIPLE
bërë
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bërtas 'to shout'

II-II-2 (intrans.)
INDICATIVE

Present: bërtas, bërtet, bërtet, bërtasim, bërtitni (bërtisni), bërtasin
Continuous present: po bërtas, po bërtet, po bërtet, po bërtasim, po bërtitni, po bërtasin
Imperfect: bërtitja (bërtisja), bërtitje (bërtisje), bërtiste, bërtitnim (bërtisnim), bërtitnit (bërtisnit),
bërtitnin (bërtisnin)
Continuous imperfect: po bërtitja (bërtisja), po bërtitje (bërtisje), po bërtiste, po bërtitnim (bërtisnim),
po bërtitnit (bërtisnit), po bërtitnin (bërtisnin)
Aorist: bërtita, bërtite, bërtiti, bërtitëm, bërtitët, bërtitën
Perfect: kam bërtitur, ke bërtitur, ka bërtitur, kemi bërtitur, keni bërtitur, kanë bërtitur
Past perfect I: kisha bërtitur, kishe bërtitur, kishte bërtitur, kishim bërtitur, kishit bërtitur, kishin bërtitur
Past perfect II: pata bërtitur, pate bërtitur, pat(i) bërtitur, patëm bërtitur, patët bërtitur, patën bërtitur
Future I: do të bërtas, do të bërtasësh, do të bërtasë, do të bërtasim, do të bërtitni, do të bërtasin
Future II: kam për të bërtitur, ke për të bërtitur, ka për të bërtitur, kemi për të bërtitur, keni për të
bërtitur, kanë për të bërtitur
Future perfect I: do të kem bërtitur, do të kesh bërtitur, do të ketë bërtitur, do të kemi bërtitur, do të keni
bërtitur, do të kenë bërtitur
Future perfect II: kam për të pasë bërtitur, ke për të pasë bërtitur, ka për të pasë bërtitur, kemi për të
pasë bërtitur, keni për të pasë bërtitur, kanë për të pasë bërtitur
SUBJUNCTIVE
Present: të bërtas, të bërtasësh, të bërtasë, të bërtasim, të bërtitni, të bërtasin
Imperfect: të bërtitja (bërtisja), të bërtitje (bërtisje), të bërtiste, të bërtitnim (bërtisnim), të bërtitnit
(bërtisnit), të bërtitnin (bërtisnin)
Perfect: të kem bërtitur, të kesh bërtitur, të ketë bërtitur, të kemi bërtitur, të keni bërtitur, të kenë bërtitur
Past perfect: të kisha bërtitur, të kishe bërtitur, të kishte bërtitur, të kishim bërtitur, të kishit bërtitur, të
kishin bërtitur
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CONDITIONAL
Present: do të bërtitja (bërtisja), do të bërtitje (bërtisje), do të bërtiste, do të bërtitnim (bërtisnim), do të
bërtitnit (bërtisnit), do të bërtitnin (bërtisnin)
Perfect: do të kisha bërtitur, do të kishe bërtitur, do të kishte bërtitur, do të kishim bërtitur, do të kishit
bërtitur, do të kishin bërtitur
OPTATIVE
Present: bërtitsha, bërtitsh, bërtittë, bërtitshim, bërtitshi, bërtitshin
Perfect: paça bërtitur, paç bërtitur, pastë bërtitur, paçim bërtitur, paçi bërtitur, paçin bërtitur
ADMIRATIVE
Present: bërtitkam, bërtitke, bërtitka, bërtitkemi, bërtitkeni, bërtitkan
Imperfect: bërtitkësha, bërtitkëshe, bërtitkësh, bërtitkëshim, bërtitkëshit, bërtitkëshin
Perfect: paskam bërtitur, paske bërtitur, paska bërtitur, paskemi bërtitur, paskeni bërtitur, paskan
bërtitur
Past prefect: paskësha bërtitur, paskëshe bërtitur, paskësh (paskej) bërtitur, paskëshim bërtitur,
paskëshit bërtitur, paskëshin bërtitur
IMPERATIVE
bërtit; bërtitni (bërtisni)
INFINITIVE
Present: për të bërtitur
Perfect: për të pasë bërtitur
GERUNDIVE
Present: duke bërtitur
Perfect: duke pasë bërtitur
PARTICIPLE
bërtitur
bie 'to fall'

Irr. (intrans.)
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INDICATIVE
Present: bie, bie, bie, biem, bini, bien
Continuous present: po bie, po bie, po bie, po biem, po bini, po bien
Imperfect: bija, bije, binte, binim, binit, binin
Continuous imperfect: po bija, po bije, po binte, po binim, po binit, po binin
Aorist: rashë, re, ra, ramë, ratë, ranë
Perfect: kam rënë, ke rënë, ka rënë, kemi rënë, keni rënë, kanë rënë
Past perfect I: kisha rënë, kishe rënë, kishte rënë, kishim rënë, kishit rënë, kishin rënë
Past perfect II: pata rënë, pate rënë, pat(i) rënë, patëm rënë, patët rënë, patën rënë
Future I: do të bie, do të biesh, do të bjerë, do të biem, do të bini, do të bien
Future II: kam për të rënë, ke për të rënë, ka për të rënë, kemi për të rënë, keni për të rënë, kanë për të
rënë,
Future perfect I: do të kem rënë, do të kesh rënë, do të ke rënë, do të kemi rënë, do të keni rënë, do të
kenë rënë
Future perfect II: kam për të pasë rënë, ke për të pasë rënë, ka për të pasë rënë, kemi për të pasë rënë,
keni për të pasë rënë, kanë për të pasë rënë
SUBJUNCTIVE
Present: të bie, të biesh, të bjerë, të biem, të bini, të bien
Imperfect: të bija, të bije, të binte, të binim, të binit, të binin
Perfect: të kem rënë, të kesh rënë, të ketë rënë, të kemi rënë, të keni rënë, të kenë rënë
Past perfect: të kisha rënë, të kishe rënë, të kishte rënë, të kishim rënë, të kishit rënë, të kishin rënë
CONDITIONAL
Present: do të bija, do të bije, do të binte, do të binim, do të binit, do të binin
Perfect: do të kisha rënë, do të kishe rënë, do të kishte rënë, do të kishim rënë, do të kishit rënë, do të
kishin rënë
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OPTATIVE
Present: rënça, rënç, rëntë, rënçim, rënçi, rënçin
Perfect: paça rënë, paç rënë, pastë rënë, paçim rënë, paçi rënë, paçin rënë
ADMIRATIVE
Present: rënkam, rënke, rënka, rënkemi, rënkeni, rënkan
Imperfect: rënkësha, rënkëshe, rënkësh (rënkej), rënkëshim, rënkëshit, rënkëshin
Perfect: paskam rënë, paske rënë, paska rënë, paskemi rënë, paskeni rënë, paskan rënë
Past perfect: paskësha rënë, paskëshe rënë, paskësh (paskej) rënë, paskëshim rënë, paskëshit rënë,
paskëshin rënë
IMPERATIVE
bjer; bini
INFINITIVE
Present: për të rënë
Perfect: për të pasë rënë
GERUNDIVE
Present: duke rënë
Perfect: duke pasë rënë
PARTICIPLE
rënë
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bie 'to bring' Irr. (trans. but no medio-passive)
INDICATIVE
Present: bie, bie, bie, biem, bini, bien
Continuous present: po bie, po bie, po bie, po biem, po bini, po bien
Imperfect: bija, bije, binte, binim, binit, binin
Continuous imperfect: po bija, po bije, po binte, po binim, po binit, po binin
Aorist: prurë, prure, pruri, prumë, prutë, prunë
Perfect: kam prurë, ke prurë, ka prurë, kemi prurë, keni prurë, kanë prurë
Past perfect I: kisha prurë, kishe prurë, kishte prurë, kishim prurë, kishit prurë, kishin prurë
Past perfect II: pata prurë, pate prurë, pat(i) prurë, patëm prurë, patët prurë, patën prurë
Future I: do të bie, do të biesh, do të bjerë, do të biem, do të bini, do të bien
Future II: kam për të prurë, ke për të prurë, ka për të prurë, kemi për të prurë, keni për të prurë, kanë
për të prurë,
Future perfect I: do të kem prurë, do të kesh prurë, do të ke prurë, do të kemi prurë, do të keni prurë, do
të kenë prurë
Future perfect II: kam për të pasë prurë, ke për të pasë prurë,, ka për të pasë prurë,, kemi për të pasë
prurë,, keni për të pasë prurë,, kanë për të pasë prurë
SUBJUNCTIVE
Present: të bie, të biesh, të bjerë, të biem, të bini, të bien
Imperfect: të bija, të bije, të binte, të binim, të binit, të binin
Perfect: të kem prurë, të kesh prurë, të ketë prurë, të kemi prurë, të keni prurë, të kenë prurë
Past perfect: të kisha prurë, të kishe prurë, të kishte prurë, të kishim prurë, të kishit prurë, të kishin
prurë
CONDITIONAL
Present: do të bija, do të bije, do të binte, do të binim, do të binit, do të binin
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Perfect: do të kisha prurë, do të kishe prurë, do të kishte prurë, do të kishim prurë, do të kishit prurë, do
të kishin prurë
OPTATIVE
Present: prufsha, prufsh, pruftë, prufshim, prufshi, prufshin
Perfect: paça prurë, paç prurë, pastë prurë, paçim prurë, paçi prurë, paçin prurë
ADMIRATIVE
Present: prukam, pruke, pruka, prukemi, prukeni, prukan
Imperfect: prukësha, prukëshe, prukësh, prukëshim, prukëshit, prukëshin
Perfect: paskam prurë, paske prurë, paska prurë, paskemi prurë, paskeni prurë, paskan prurë
IMPERATIVE
bjer; bini
INFINITIVE
Present: për të prurë
Perfect: për të pasë prurë
GERUNDIVE
Present: duke prurë
Perfect: duke pasë prurë
PARTICIPLE
prurë
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bjerr 'to lose'; birrem 'to be lost'

II-II-1a (trans.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: bjerr, bjerr, bjerr, bjerrim, birrni,
bjerrin

Present: birrem, birresh, birret, birremi, birreni,
birren

Continuous present: po bjerr, po bjerr, po
bjerr, po bjerrim, po birrni, po bjerrin

Continuous present: po birrem, po birresh, po
birret, po birremi, po birreni, po birren

Imperfect: birrja, birrje, birrte, birrnim,
birrnit, birrnin

Imperfect: birresha, birreshe, birrej (birresh),
birreshim, birreshit, birreshin

Continuous imperfect: po birrja, po birrje,
po birrnte, po birrnim, po birrnit, po birrnin

Continuous imperfect: po birresha, po birreshe, po
birrej (birresh), po birreshim, po birreshit, po
birreshin

Aorist: bora, bore, bori, borëm, borët, borën

Aorist: u bora, u bore, u buar, u borëm, u borët, u
borën

Perfect: kam bjerrë, ke bjerrë, ka bjerrë,
kemi bjerrë, keni bjerrë, kanë bjerrë

Perfect: jam bjerrë, je bjerrë, është bjerrë, jemi
bjerrë, jeni bjerrë, janë bjerrë

Past perfect I: kisha bjerrë, kishe bjerrë,
kishte bjerrë, kishim bjerrë, kishit bjerrë,
kishin bjerrë

Past perfect I: isha bjerrë, ishe bjerrë, ishte bjerrë,
ishim bjerrë, ishit bjerrë, ishin bjerrë

Past perfect II: pata bjerrë, pate bjerrë, pat(i)
bjerrë, patëm bjerrë, patët bjerrë, patën
bjerrë

Past perfect II: qeshë bjerrë, qe bjerrë, qe bjerrë,
qemë bjerrë, qetë bjerrë, qenë bjerrë

Future I: do të bjerr, do të bjerrësh, do të
bjerrë, do të bjerrim, do të birrni, do të
bjerrin

Future I: do të birrem, do të birresh, do të birret, do
të birremi, do të birreni, do të birren

Future II: kam për të bjerrë, ke për të bjerrë,
ka për të bjerrë, kemi për të bjerrë, keni për
të bjerrë, kanë për të bjerrë

Future II: kam për t'u bjerrë, ke për t'u bjerrë, ka
për t'u bjerrë, kemi për t'u bjerrë, keni për t'u
bjerrë, kanë për t'u bjerrë

Future perfect I: do të kem bjerrë, do të kesh
bjerrë, do të ketë bjerrë, do të kemi bjerrë,
do të keni bjerrë, do të kenë bjerrë

Future perfect I: do të jem bjerrë, do të jesh bjerrë,
do të jetë bjerrë, do të jemi bjerrë, do të jeni bjerrë,
do të jenë bjerrë
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Future perfect II: kam për të pasë bjerrë, ke
për të pasë bjerrë, ka për të pasë bjerrë, kemi
për të pasë bjerrë, keni për të pasë bjerrë,
kanë për të pasë bjerrë

Future perfect II: kam për të qenë bjerrë, ke për të
qenë bjerrë, ka për të qenë bjerrë, kemi për të qenë
bjerrë, keni për të qenë bjerrë, kanë për të qenë
bjerrë

SUBJUNCTIVE
Present: të bjerr, të bjerrësh, të bjerrë, të
bjerrim, të birrni, të bjerrin

Present: të birrem, të birresh, të birret, të birremi,
të birreni, të birren

Imperfect: të birrja, të birrje, të birrte, të
birrnim, të birrnit, të birrnin

Imperfect: të birresha, të birreshe, të birrej
(birresh), të birreshim, të birreshit, birreshin

Perfect: të kem bjerrë, të kesh bjerrë, të ketë
bjerrë, të kemi bjerrë, të keni bjerrë, të kenë
bjerrë

Perfect: të jem bjerrë, të jesh bjerrë, të jetë bjerrë,
të jemi bjerrë, të jeni bjerrë, të jenë bjerrë

Past perfect: të kisha bjerrë, të kishe bjerrë,
të kishte bjerrë, të kishim bjerrë, të kishit
bjerrë, të kishin bjerrë

Past perfect: të isha bjerrë, të ishe bjerrë, të ishte
bjerrë, të ishim bjerrë, të ishit bjerrë, të ishin bjerrë

CONDITIONAL
Present: do të birrja, do të birrje, do të birrte,
do të birrnim, do të birrnit, do të birrnin

Present: do të birresha, do të birreshe, do të birrej
(birresh), do të birreshim, do të birreshit, do të
birreshin

Perfect: do të kisha bjerrë, do të kishe bjerrë,
do të kishte bjerrë, do të kishim bjerrë, do të
kishit bjerrë, do të kishin bjerrë

Perfect: do të isha bjerrë, do të ishe bjerrë, do të
ishte bjerrë, do të ishim bjerrë, do të ishit bjerrë,
do të ishin bjerrë
OPTATIVE

Present: bjerrsha, bjerrsh, bjerrtë, bjerrshim,
bjerrshi, bjerrshin

Present: u bjerrsha, u bjerrsh, u bjerrtë, u
bjerrshim, u bjerrshi, u bjerrshin

Perfect: paça bjerrë, paç bjerrë, pastë bjerrë,
paçim bjerrë, paçi bjerrë, paçin bjerrë

Perfect: qofsha bjerrë, qofsh bjerrë, qoftë bjerrë,
qofshim bjerrë, qofshi bjerrë, qofshin bjerrë

ADMIRATIVE
Present: bjerrkam, bjerrke, bjerrka,
bjerrkemi, bjerrkeni, bjerrkan

Present: u bjerrkam, u bjerrke, u bjerrka, u
bjerrkemi, u bjerrkeni, u bjerrkan
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(bjerrkej), bjerrkëshim, bjerrkëshit,
bjerrkëshin

(bjerrkej), u bjerrkëshim, u bjerrkëshit, u
bjerrkëshin

Perfect: paskam bjerrë, paske bjerrë, paska
bjerrë, paskemi bjerrë, paskeni bjerrë,
paskan bjerrë

Perfect: qenkam bjerrë, qenke bjerrë, qenka bjerrë,
qenkemi bjerrë, qenkeni bjerrë, qenkan bjerrë

Past prefect: paskësha bjerrë, paskëshe
bjerrë, paskësh (paskej) bjerrë, paskëshim
bjerrë, paskëshit bjerrë, paskëshin bjerrë

Past perfect: qenkësha bjerrë, qenkëshe bjerrë,
qenkësh (qenkej) bjerrë, qenkëshim bjerrë,
qenkëshit bjerrë, qenkëshin bjerrë
IMPERATIVE

birr; birrni

birru; birruni
INFINITIVE

Present: për të bjerrë

Present: për t'u bjerrë

Perfect: për të pasë bjerrë

Perfect: për të qenë bjerrë
GERUNDIVE

Present: duke bjerrë

Present: duke u bjerrë

Perfect: duke pasë bjerrë

Perfect: duke qenë bjerrë

PARTICIPE
bjerrë
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blej 'to buy'; blehem 'to be bought'

I-I-2 (trans.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: blej, blen, blen, blejmë, blini, blejnë

Present: blihem, blihesh, blihet, blihemi, bliheni,
blihen

Continuous present: po blej, po blen, po
blen, po blejmë, po blini, po blejnë

Continuous present: po blihem, po blihesh, po
blihet, po blihemi, po bliheni, po blihen

Imperfect: blija, blije, blinte, blinim, blinit,
blinin

Imperfect: blihesha, bliheshe, blihej, bliheshim,
bliheshit, bliheshin

Continuous imperfect: po blija, po blije, po
blinte, po blinim, po blinit, po blinin

Continuous imperfect: po blihesha, po bliheshe, po
blihej, po bliheshim, po bliheshit, po bliheshin

Aorist: bleva, bleve, bleu, blemë, bletë,
blenë

Aorist: u bleva, u bleve, u ble, u blemë, u bletë, u
blenë

Perfect: kam blerë, ke blerë, ka blerë, kemi
blerë, keni blerë, kanë blerë

Perfect: jam blerë, je blerë, është blerë, jemi blerë,
jeni blerë, janë blerë

Past perfect I: kisha blerë, kishe blerë, kishte
blerë, kishim blerë, kishit blerë, kishin blerë

Past perfect I: isha blerë, ishe blerë, ishte blerë,
ishim blerë, ishit blerë, ishin blerë

Past perfect II: pata blerë, pate blerë, pat(i)
blerë, patëm blerë, patët blerë, patën blerë

Past perfect II: qeshë blerë, qe blerë, qe blerë,
qemë blerë, qetë blerë, qenë blerë

Future I: do të blej, do të blesh, do të blejë,
do të blejmë, do të bleni, do të blejnë

Future I: do të blehem, do të blehesh, do të blehet,
do të blehemi, do të bleheni, do të blehen

Future II: kam për të blerë, ke për të blerë,
ka për të blerë, kemi për të blerë, keni për të
blerë, kanë për të blerë

Future II: kam për t'u blerë, ke për t'u blerë, ka për
t'u blerë, kemi për t'u blerë, keni për t'u blerë, kanë
për t'u blerë

Future perfect I: do të kem blerë, do të kesh
blerë, do të ketë blerë, do të kemi blerë, do
të keni blerë, do të kenë blerë

Future perfect I: do të jem blerë, do të jesh blerë,
do të jetë blerë, do të jemi blerë, do të jeni blerë,
do të jenë blerë

Future perfect II: kam për të pasë blerë, ke
për të pasë blerë, ka për të pasë blerë, kemi
për të pasë blerë, keni për të pasë blerë, kanë
për të pasë blerë

Future perfect II: kam për të qenë blerë, ke për të
qenë blerë, ka për të qenë blerë, kemi për të qenë
blerë, keni për të qenë blerë, kanë për të qenë blerë

５２

Back to Index
SUBJUNCTIVE
Present: të blej, të blesh, të blejë, të blejmë,
të bleni, të blejnë

Present: të blihem, të blihesh, të blihet, të blihemi,
të bliheni, të blihen

Imperfect: të blija, të blije, të blinte, të
blinim, të blinit, të blinin

Imperfect: të blihesha, të bliheshe, të blihej, të
bliheshim, të bliheshit, bliheshin

Perfect: të kem blerë, të kesh blerë, të ketë
blerë, të kemi blerë, të keni blerë, të kenë
blerë

Perfect: të jem blerë, të jesh blerë, të jetë blerë, të
jemi blerë, të jeni blerë, të jenë blerë

Past perfect: të kisha blerë, të kishe blerë, të
kishte blerë, të kishim blerë, të kishit blerë,
të kishin blerë

Past perfect: të isha blerë, të ishe blerë, të ishte
blerë, të ishim blerë, të ishit blerë, të ishin blerë

CONDITIONAL
Present: do të bleja, do të bleje, do të blente,
do të blenim, do të blenit, do të blenin

Present: do të blehesha, do të bleheshe, do të blehej
(blehesh), do të bleheshim, do të bleheshit, do të
bleheshin

Perfect: do të kisha blerë, do të kishe blerë,
do të kishte blerë, do të kishim blerë, do të
kishit blerë, do të kishin blerë

Perfect: do të isha blerë, do të ishe blerë, do të
ishte blerë, do të ishim blerë, do të ishit blerë, do të
ishin blerë
OPTATIVE

Present: blefsha, blefsh, bleftë, blefshim,
blefshi, blefshin

Present: u blefsha, u blefsh, u bleftë, u blefshim, u
blefshi, u blefshin

Perfect: paça blerë, paç blerë, pastë blerë,
paçim blerë, paçi blerë, paçin blerë

Perfect: qofsha blerë, qofsh blerë, qoftë blerë,
qofshim blerë, qofshi blerë, qofshin blerë
ADMIRATIVE

Present: blekam, bleke, bleka, blekemi,
blekeni, blekan

Present: u blekam, u bleke, u bleka, u blekemi, u
blekeni, u blekan

Imperfect: blekësha, blekëshe, blekësh
(blekej), blekëshim, blekëshit, blekëshin

Imperfect: u blekësha, u blekëshe, u blekësh
(blekej), u blekëshim, u blekëshit, u blekëshin

Perfect: paskam blerë, paske blerë, paska
blerë, paskemi blerë, paskeni blerë, paskan
blerë

Perfect: qenkam blerë, qenke blerë, qenka blerë,
qenkemi blerë, qenkeni blerë, qenkan blerë
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Past prefect: paskësha blerë, paskëshe blerë,
paskësh (paskej) blerë, paskëshim blerë,
paskëshit blerë, paskëshin blerë

Past perfect: qenkësha blerë, qenkëshe blerë,
qenkësh (qenkej) blerë, qenkëshim blerë, qenkëshit
blerë, qenkëshin blerë

bli; blini

blihu; blihuni
INFINITIVE

Present: për të blerë

Present: për t'u blerë

Perfect: për të pasë blerë

Perfect: për të qenë blerë
GERUNDIVE

Present: duke blerë

Present: duke u blerë

Perfect: duke pasë blerë

Perfect: duke qenë blerë

PARTICIPLE
blerë
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brej 'to gnaw'; brehem 'to be gnawed, to be hungry'
Active

I-II-2 (trans.)
Medio-Passive

INDICATIVE
Present: brej, bren, bren, brejmë, breni,
brejnë

Present: brehem, brehesh, brehet, brehemi,
breheni, brehen

Continuous present: po brej, po bren, po
bren, po brejmë, po breni, po brejnë

Continuous present: po brehem, po brehesh, po
brehet, po brehemi, po breheni, po brehen

Imperfect: breja, breje, brente, brenim,
brenit, brenin

Imperfect: brehesha, breheshe, brehej (brehesh),
breheshim, breheshit, breheshin

Continuous imperfect: po breja, po breje, po
brente, po brenim, po brenit, po brenin

Continuous imperfect: po brehesha, po breheshe,
po brehej (brehesh), po breheshim, po breheshit,
po breheshin

Aorist: brejta, brejte, brejti, brejtëm, brejtët,
brejtën

Aorist: u brejta, u brejte, u brejt, u brejtëm, u
brejtët, u brejtën

Perfect: kam brejtur, ke brejtur, ka brejtur,
kemi brejtur, keni brejtur, kanë brejtur

Perfect: jam brejtur, je brejtur, është brejtur, jemi
brejtur, jeni brejtur, janë brejtur

Past perfect I: kisha brejtur, kishe brejtur,
kishte brejtur, kishim brejtur, kishit brejtur,
kishin brejtur

Past perfect I : isha brejtur, ishe brejtur, ishte
brejtur, ishim brejtur, ishit brejtur, ishin brejtur

Past perfect II: pata brejtur, pate brejtur,
pat(i) brejtur, patëm brejtur, patët brejtur,
patën brejtur

Past perfect II: qeshë brejtur, qe brejtur, qe brejtur,
qemë brejtur, qetë brejtur, qenë brejtur

Future I: do të brej, do të bresh, do të brejë,
do të brejmë, do të breni, do të brejnë

Future I: do të brehem, do të brehesh, do të brehet,
do të brehemi, do të breheni, do të brehen

Future II: kam për të brejtur, ke për të
brejtur, ka për të brejtur, kemi për të brejtur,
keni për të brejtur, kanë për të brejtur

Future II: kam për t'u brejtur, ke për t'u brejtur, ka
për t'u brejtur, kemi për t'u brejtur, keni për t'u
brejtur, kanë për t'u brejtur

Future perfect I: do të kem brejtur, do të
kesh brejtur, do të ketë brejtur, do të kemi
brejtur, do të keni brejtur, do të kenë brejtur

Future perfect I: do të jem brejtur, do të jesh
brejtur, do të jetë brejtur, do të jemi brejtur, do të
jeni brejtur, do të jenë brejtur

Future perfect II: kam për të pasë brejtur, ke

Future perfect II: kam për të qenë brejtur, ke për të
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për të pasë brejtur, ka për të pasë brejtur,
kemi për të pasë brejtur, keni për të pasë
brejtur, kanë për të pasë brejtur

qenë brejtur, ka për të qenë brejtur, kemi për të
qenë brejtur, keni për të qenë brejtur, kanë për të
qenë brejtur
SUBJUNCTIVE

Present: të brej, të bresh, të brejë, të brejmë,
të breni, të brejnë

Present: të brehem, të brehesh, të brehet, të
brehemi, të breheni, të brehen

Imperfect: të breja, të breje, të brente, të
brenim, të brenit, të brenin

Imperfect: të brehesha, të breheshe, të brehej
(brehesh), të breheshim, të breheshit, breheshin

Perfect: të kem brejtur, të kesh brejtur, të
ketë brejtur, të kemi brejtur, të keni brejtur,
të kenë brejtur

Perfect: të jem brejtur, të jesh brejtur, të jetë
brejtur, të jemi brejtur, të jeni brejtur, të jenë
brejtur

Past perfect: të kisha brejtur, të kishe brejtur,
të kishte brejtur, të kishim brejtur, të kishit
brejtur, të kishin brejtur

Past perfect: të isha brejtur, të ishe brejtur, të ishte
brejtur, të ishim brejtur, të ishit brejtur, të ishin
brejtur

CONDITIONAL
Present: do të breja, do të breje, do të brente,
do të brenim, do të brenit, do të brenin

Present: do të brehesha, do të breheshe, do të
brehej (brehesh), do të breheshim, do të breheshit,
do të breheshin

Perfect: do të kisha brejtur, do të kishe
brejtur, do të kishte brejtur, do të kishim
brejtur, do të kishit brejtur, do të kishin
brejtur

Perfect: do të isha brejtur, do të ishe brejtur, do të
ishte brejtur, do të ishim brejtur, do të ishit brejtur,
do të ishin brejtur
OPTATIVE

Present: brejtsha, brejtsh, brejttë, brejtshim,
brejtshi, brejtshin

Present: u brejtsha, u brejtsh, u brejttë, u brejtshim,
u brejtshi, u brejtshin

Perfect: paça brejtur, paç brejtur, pastë
brejtur, paçim brejtur, paçi brejtur, paçin
brejtur

Perfect: qofsha brejtur, qofsh brejtur, qoftë brejtur,
qofshim brejtur, qofshi brejtur, qofshin brejtur
ADMIRATIVE

Present: brejtkam, brejtke, brejtka,
brejtkemi, brejtkeni, brejtkan

Present: u brejtkam, u brejtke, u brejtka, u
brejtkemi, u brejtkeni, u brejtkan
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Imperfect: brejtkësha, brejtkëshe, brejtkësh
(brejtkej), brejtkëshim, brejtkëshit,
brejtkëshin

Imperfect: u brejtkësha, u brejtkëshe, u brejtkësh
(brejtkej), u brejtkëshim, u brejtkëshit, u
brejtkëshin

Perfect: paskam brejtur, paske brejtur, paska
brejtur, paskemi brejtur, paskeni brejtur,
paskan brejtur

Perfect: qenkam brejtur, qenke brejtur, qenka
brejtur, qenkemi brejtur, qenkeni brejtur, qenkan
brejtur

Past prefect: paskësha brejtur, paskëshe
brejtur, paskësh (paskej) brejtur, paskëshim
brejtur, paskëshit brejtur, paskëshin brejtur

Past perfect: qenkësha brejtur, qenkëshe brejtur,
qenkësh (qenkej) brejtur, qenkëshim brejtur,
qenkëshit brejtur, qenkëshin brejtur
IMPERATIVE

brej; breni

brehu; brehuni
INFINITIVE

Present: për të brejtur

Present: për t'u brejtur

Perfect: për të pasë brejtur

Perfect: për të qenë brejtur
GERUNDIVE

Present: duke brejtur

Present: duke u brejtur

Perfect: duke pasë brejtur

Perfect: duke qenë brejtur

PARTICIPLE
brejtur
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çaj 'to split'; çahem 'to be split'

I-I-2 (trans.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: çaj, çan, çan, çajmë, çani, çajnë

Present: çahem, çahesh, çahet, çahemi, çaheni,
çahen

Continuous present: po çaj, po çan, po çan,
po çajmë, po çani, po çajnë

Continuous present: po çahem, po çahesh, po
çahet, po çahemi, po çaheni, po çahen

Imperfect: çaja, çaje, çante, çanim, çanit,
çanin

Imperfect: çahesha, çaheshe, çahej (çahesh),
çaheshim, çaheshit, çaheshin

Continuous imperfect: po çaja, po çaje, po
çante, po çanim, po çanit, po çanin

Continuous imperfect: po çahesha, po çaheshe, po
çahej (çahesh), po çaheshim, po çaheshit, po
çaheshin

Aorist: çava, çave, çau, çamë, çatë, çanë

Aorist: u çava, u çave, u ça, u çamë, u çatë, u çanë

Perfect: kam çarë, ke çarë, ka çarë, kemi
çarë, keni çarë, kanë çarë

Perfect: jam çarë, je çarë, është çarë, jemi çarë,
jeni çarë, janë çarë

Past perfect I: kisha çarë, kishe çarë, kishte
çarë, kishim çarë, kishit çarë, kishin çarë

Past perfect I: isha çarë, ishe çarë, ishte çarë, ishim
çarë, ishit çarë, ishin çarë

Past perfect II: pata çarë, pate çarë, pat(i)
çarë, patëm çarë, patët çarë, patën çarë

Past perfect II: qeshë çarë, qe çarë, qe çarë, qemë
çarë, qetë çarë, qenë çarë

Future I: do të çaj, do të çash, do të çajë, do
të çajmë, do të çani, do të çajnë

Future I: do të çahem, do të çahesh, do të çahet, do
të çahemi, do të çaheni, do të çahen

Future II: kam për të çarë, ke për të çarë, ka
për të çarë, kemi për të çarë, keni për të çarë,
kanë për të çarë

Future II: kam për t'u çarë, ke për t'u çarë, ka për
t'u çarë, kemi për t'u çarë, keni për t'u çarë, kanë
për t'u çarë

Future perfect I: do të kem çarë, do të kesh
çarë, do të ketë çarë, do të kemi çarë, do të
keni çarë, do të kenë çarë

Future perfect I: do të jem çarë, do të jesh çarë, do
të jetë çarë, do të jemi çarë, do të jeni çarë, do të
jenë çarë

Future perfect II: kam për të pasë çarë, ke
për të pasë çarë, ka për të pasë çarë, kemi
për të pasë çarë, keni për të pasë çarë, kanë
për të pasë çarë

Future perfect II: kam për të qenë çarë, ke për të
qenë çarë, ka për të qenë çarë, kemi për të qenë
çarë, keni për të qenë çarë, kanë për të qenë çarë
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SUBJUNCTIVE
Present: të çaj, të çash, të çajë, të çajmë, të
çani, të çajnë

Present: të çahem, të çahesh, të çahet, të çahemi, të
çaheni, të çahen

Imperfect: të çaja, të çaje, të çante, të çanim,
të çanit, të çanin

Imperfect: të çahesha, të çaheshe, të çahej
(çahesh), të çaheshim, të çaheshit, çaheshin

Perfect: të kem çarë, të kesh çarë, të ketë
çarë, të kemi çarë, të keni çarë, të kenë çarë

Perfect: të jem çarë, të jesh çarë, të jetë çarë, të
jemi çarë, të jeni çarë, të jenë çarë

Past perfect: të kisha çarë, të kishe çarë, të
kishte çarë, të kishim çarë, të kishit çarë, të
kishin çarë

Past perfect: të isha çarë, të ishe çarë, të ishte çarë,
të ishim çarë, të ishit çarë, të ishin çarë

CONDITIONAL
Present: do të çaja, do të çaje, do të çante, do
të çanim, do të çanit, do të çanin

Present: do të çahesha, do të çaheshe, do të çahej
(çahesh), do të çaheshim, do të çaheshit, do të
çaheshin

Perfect: do të kisha çarë, do të kishe çarë, do
të kishte çarë, do të kishim çarë, do të kishit
çarë, do të kishin çarë

Perfect: do të isha çarë, do të ishe çarë, do të ishte
çarë, do të ishim çarë, do të ishit çarë, do të ishin
çarë
OPTATIVE

Present: çafsha, çafsh, çaftë, çafshim, çafshi,
çafshin

Present: u çafsha, u çafsh, u çaftë, u çafshim, u
çafshi, u çafshin

Perfect: paça çarë, paç çarë, pastë çarë,
paçim çarë, paçi çarë, paçin çarë

Perfect: qofsha çarë, qofsh çarë, qoftë çarë,
qofshim çarë, qofshi çarë, qofshin çarë
ADMIRATIVE

Present: çakam, çake, çaka, çakemi, çakeni,
çakan

Present: u çakam, u çake, u çaka, u çakemi, u
çakeni, u çakan

Imperfect: çakësha, çakëshe, çakësh (çakej),
çakëshim, çakëshit, çakëshin

Imperfect: u çakësha, u çakëshe, u çakësh (çakej),
u çakëshim, u çakëshit, u çakëshin

Perfect: paskam çarë, paske çarë, paska çarë,
paskemi çarë, paskeni çarë, paskan çarë

Perfect: qenkam çarë, qenke çarë, qenka çarë,
qenkemi çarë, qenkeni çarë, qenkan çarë
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Past prefect: paskësha çarë, paskëshe çarë,
paskësh (paskej) çarë, paskëshim çarë,
paskëshit çarë, paskëshin çarë

Past perfect: qenkësha çarë, qenkëshe çarë,
qenkësh (qenkej) çarë, qenkëshim çarë, qenkëshit
çarë, qenkëshin çarë
IMPERATIVE

çaj; çani

çahu; çahuni
INFINITIVE

Present: për të çarë

Present: për t'u çarë

Perfect: për të pasë çarë

Perfect: për të qenë çarë
GERUNDIVE

Present: duke çarë

Present: duke u çarë

Perfect: duke pasë çarë

Perfect: duke qenë çarë

PARTICIPLE
çarë
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çliroj 'to free'; çlirohem 'to be freed'

I-I-1 (trans.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: çliroj, çliron, çliron, çlirojmë,
çlironi, çlirojnë

Present: çlirohem, çlirohesh, çlirohet,
çlirohemi, çliroheni, çlirohen

Continuous present: po çliroj, po çliron, po
çliron, po çlirojmë, po çlironi, po çlirojnë

Continuous present: po çlirohem, po
çlirohesh, po çlirohet, po çlirohemi, po
çliroheni, po çlirohen

Imperfect: çliroja, çliroje, çlironte, çlironim,
çlironit, çlironin

Imperfect: çlirohesha, çliroheshe, çlirohej
(çlirohesh), çliroheshim, çliroheshit,
çliroheshin

Continuous imperfect: po çliroja, po çliroje,
po çlironte, po çlironim, po çlironit, po
çlironin

Continuous imperfect: po çlirohesha, po
çliroheshe, po çlirohej (çlirohesh), po
çliroheshim, po çliroheshit, po çliroheshin

Aorist: çlirova, çlirove, çliroi, çliruam,
çliruat, çliruan

Aorist: u çlirova, u çlirove, u çlirua, u
çliruam, u çliruat, u çliruan

perfect: kam çliruar, ke çliruar, ka çliruar,
kemi çliruar, keni çliruar, kanë çliruar

perfect: jam çliruar, je çliruar, është çliruar,
jemi çliruar, jeni çliruar, janë çliruar

Past perfect I: kisha çliruar, kishe çliruar,
kishte çliruar, kishim çliruar, kishit çliruar,
kishin çliruar

Past perfect I: isha çliruar, ishe çliruar, ishte
çliruar, ishim çliruar, ishit çliruar, ishin
çliruar

Past perfect II: pata çliruar, pate çliruar,
pat(i) çliruar, patëm çliruar, patët çliruar,
patën çliruar

Past perfect II: qeshë çliruar, qe çliruar, qe
çliruar, qemë çliruar, qetë çliruar, qenë
çliruar

Future I: do të çliroj, do të çlirosh, do të
çlirojë, do të çlirojmë, do të çlironi, do të
çlirojnë

Future I: do të çlirohem, do të çlirohesh, do
të çlirohet, do të çlirohemi, do të çliroheni,
do të çlirohen

Future II: kam për të çliruar, ke për të
çliruar, ka për të çliruar, kemi për të çliruar,
keni për të çliruar, kanë për të çliruar

Future II: kam për t'u çliruar, ke për t'u
çliruar, ka për t'u çliruar, kemi për t'u çliruar,
keni për t'u çliruar, kanë për t'u çliruar

Future perfect I: do të kem çliruar, do të
kesh çliruar, do të ketë çliruar, do të kemi

Future perfect I: do të jem çliruar, do të jesh
çliruar, do të jetë çliruar, do të jemi çliruar,
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çliruar, do të keni çliruar, do të kenë çliruar

do të jeni çliruar, do të jenë çliruar

Future perfect II: kam për të pasë çliruar, ke
për të pasë çliruar, ka për të pasë çliruar,
kemi për të pasë çliruar, keni për të pasë
çliruar, kanë për të pasë çliruar

Future perfect II: kam për të qenë çliruar, ke
për të qenë çliruar, ka për të qenë çliruar,
kemi për të qenë çliruar, keni për të qenë
çliruar, kanë për të qenë çliruar

SUBJUNCTIVE
Present: të çliroj, të çlirosh, të çlirojë, të
çlirojmë, të çlironi, të çlirojnë

Present: të çlirohem, të çlirohesh, të çlirohet, të
çlirohemi, të çliroheni, të çlirohen

Imperfect: të çliroja, të çliroje, të çlironte, të
çlironim, të çlironit, të çlironin

Imperfect: të çlirohesha, të çliroheshe, të çlirohej
(çlirohesh), të çliroheshim, të çliroheshit,
çliroheshin

Perfect: të kem çliruar, të kesh çliruar, të
ketë çliruar, të kemi çliruar, të keni çliruar,
të kenë çliruar

Perfect: të jem çliruar, të jesh çliruar, të jetë çliruar,
të jemi çliruar, të jeni çliruar, të jenë çliruar

Past perfect: të kisha çliruar, të kishe çliruar,
të kishte çliruar, të kishim çliruar, të kishit
çliruar, të kishin çliruar

Past perfect: të isha çliruar, të ishe çliruar, të ishte
çliruar, të ishim çliruar, të ishit çliruar, të ishin
çliruar

CONDITIONAL
Present: do të çliroja, do të çliroje, do të
çlironte, do të çlironim, do të çlironit, do të
çlironin

Present: do të çlirohesha, do të çliroheshe, do të
çlirohej (çlirohesh), do të çliroheshim, do të
çliroheshit, do të çliroheshin

Perfect: do të kisha çliruar, do të kishe
çliruar, do të kishte çliruar, do të kishim
çliruar, do të kishit çliruar, do të kishin
çliruar

Perfect: do të isha çliruar, do të ishe çliruar,
do të ishte çliruar, do të ishim çliruar, do të
ishit çliruar, do të ishin çliruar
OPTATIVE

Present: çlirofsha, çlirofsh, çliroftë,
çlirofshim, çlirofshi, çlirofshin

Present: u çlirofsha, u çlirofsh, u çliroftë, u
çlirofshim, u çlirofshi, u çlirofshin

Perfect: paça çliruar, paç çliruar, pastë
çliruar, paçim çliruar, paçi çliruar, paçin
çliruar

Perfect: qofsha çliruar, qofsh çliruar, qoftë
çliruar, qofshim çliruar, qofshi çliruar,
qofshin çliruar
ADMIRATIVE

Present: çliruakam, çliruake, çliruaka,

Present: u çliruakam, u çliruake, u çliruaka,
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çliruakemi, çliruakeni, çliruakan

u çliruakemi, u çliruakeni, u çliruakan

Imperfect: çliruakësha, çliruakëshe,
çliruakësh (çliruakej), çliruakëshim,
çliruakëshit, çliruakëshin

Imperfect: u çliruakësha, u çliruakëshe, u
çliruakësh (çliruakej), u çliruakëshim, u
çliruakëshit, u çliruakëshin

Perfect: paskam çliruar, paske çliruar, paska
çliruar, paskemi çliruar, paskeni çliruar,
paskan çliruar

Perfect: qenkam çliruar, qenke çliruar, qenka
çliruar, qenkemi çliruar, qenkeni çliruar,
qenkan çliruar

Past prefect: paskësha çliruar, paskëshe
çliruar, paskësh (paskej) çliruar, paskëshim
çliruar, paskëshit çliruar, paskëshin çliruar

Past perfect: qenkësha çliruar, qenkëshe
çliruar, qenkësh (qenkej) çliruar, qenkëshim
çliruar, qenkëshit çliruar, qenkëshin çliruar

IMPERATIVE
çliro; çlironi

çlirohu; çlirohuni
INFINITIVE

Present: për të çliruar

Present: për t'u çliruar

Perfect: për të pasë çliruar

Perfect: për të qenë çliruar
GERUNDIVE

Present: duke çliruar

Present: duke u çliruar

Perfect: duke pasë çliruar

Perfect: duke qenë çliruar

PARTICIPLE
çliruar
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dal 'to come out'

II-II-1b (intrans.)
INDICATIVE

Present: dal, del, del, dalim, dilni, dalin
Continuous present: po dal, po del, po del, po dalim, po dilni, po dalin
Imperfect: dilja, dilje, dilte, dilnim, dilnit, dilnin
Continuous imperfect: po dilja, po dilje, po dilte, po dilnim, po dilnit, po dilnin
Aorist: dola, dole, doli, dolëm, dolët, dolën
Perfect: kam dalë, ke dalë, ka dalë, kemi dalë, keni dalë, kanë dalë
Past perfect I: kisha dalë, kishe dalë, kishte dalë, kishim dalë, kishit dalë, kishin dalë
Past perfect II: pata dalë, pate dalë, pat(i) dalë, patëm dalë, patët dalë, patën dalë
Future I: do të dal, do të dalësh, do të dalë, do të dalim, do të dilni, do të dalin
Future II: kam për të dalë, ke për të dalë, ka për të dalë, kemi për të dalë, keni për të dalë, kanë për të
dalë,
Future perfect I: do të kem dalë, do të kesh dalë, do të ke dalë, do të kemi dalë, do të keni dalë, do të
kenë dalë
Future perfect II: kam për të pasë dalë, ke për të pasë dalë,, ka për të pasë dalë, kemi për të pasë dalë,,
keni për të pasë dalë, kanë për të pasë dalë
SUBJUNCTIVE
Present: të dal, të dalësh, të dalë, të dalim, të dilni, të dalin
Imperfect: të dilja, të dilje, të dilte, të dilnim, të dilnit, të dilnin
Perfect: të kem dalë, të kesh dalë, të ketë dalë, të kemi dalë, të keni dalë, të kenë dalë
Past perfect: të kisha dalë, të kishe dalë, të kishte dalë, të kishim dalë, të kishit dalë, të kishin dalë
CONDITIONAL
Present: do të dilja, do të dilje, do të dilte, do të dilnim, do të dilnit, do të dilnin
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Perfect: do të kisha dalë, do të kishe dalë, do të kishte dalë, do të kishim dalë, do të kishit dalë, do të
kishin dalë
OPTATIVE
Present: dalsha, dalsh, rëntë, dalshim, dalshi, dalshin
Perfect: paça dalë, paç dalë, pastë dalë, paçim dalë, paçi dalë, paçin dalë
ADMIRATIVE
Present: dalkam, dalke, dalka, dalkemi, dalkeni, dalkan
Imperfect: dalkësha, dalkëshe, dalkësh (dalkej), dalkëshim, dalkëshit, dalkëshin
Perfect: paskam dalë, paske dalë, paska dalë, paskemi dalë, paskeni dalë, paskan dalë
Past perfect: paskësha dalë, paskëshe dalë, paskësh (paskej) dalë, paskëshim dalë, paskëshit dalë,
paskëshin dalë
IMPERATIVE
dil; dilni
INFINITIVE
Present: për të dalë
Perfect: për të pasë dalë
GERUNDIVE
Present: duke dalë
Perfect: duke pasë dalë
PARTICIPLE
dalë
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di 'to know'; dihet 'to be known'

III-II (trans.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: di, di, di, dimë, dini, dinë

Present: dihet

Continuous present: po di, po di, po di, po
dimë, po dini, po dinë

Continuous present: po dihet

Imperfect: dija, dije, dinte, dinim, dinit,
dinin

Imperfect: dihej (dihesh)

Continuous imperfect: po dija, po dije, po
dinte, po dinim, po dinit, po dinin

Continuous imperfect: po dihej (dihesh)

Aorist: dita, dite, diti, ditëm, ditët, ditën

Aorist: u dit

Perfect: kam ditur, ke ditur, ka ditur, kemi
ditur, keni ditur, kanë ditur

Perfect: është ditur

Past perfect I: kisha ditur, kishe ditur, kishte
ditur, kishim ditur, kishit ditur, kishin ditur

Past perfect I: ishte ditur

Past perfect II: pata ditur, pate ditur, pat(i)
ditur, patëm ditur, patët ditur, patën ditur

Past perfect II: qe ditur

Future I: do të di, do të dish, do të dijë, do të
dimë, do të dini, do të dijnë

Future I: do të dihet

Future II: kam për të ditur, ke për të ditur, ka
për të ditur, kemi për të ditur, keni për të
ditur, kanë për të ditur

Future II: ka për t'u ditur

Future perfect I: do të kem ditur, do të kesh
ditur, do të ketë ditur, do të kemi ditur, do të
keni ditur, do të kenë ditur

Future perfect I: do të jetë ditur

Future perfect II: kam për të pasë ditur, ke
për të pasë ditur, ka për të pasë ditur, kemi
për të pasë ditur, keni për të pasë ditur, kanë
për të pasë ditur

Future perfect II: ka për të qenë ditur
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SUBJUNCTIVE
Present: të di, të dish, të dijë, të dimë, të
dini, të dinë

Present: të dihet

Imperfect: të dija, të dije, të dinte, të dinim,
të dinit, të dinin

Imperfect: të dihej (dihesh)

Perfect: të kem ditur, të kesh ditur, të ketë
ditur, të kemi ditur, të keni ditur, të kenë
ditur

Perfect: të jetë ditur

Past perfect: të kisha ditur, të kishe ditur, të
kishte ditur, të kishim ditur, të kishit ditur, të
kishin ditur

Past perfect: të ishte ditur

CONDITIONAL
Present: do të dija, do të dije, do të dinte, do
të dinim, do të dinit, do të dinin

Present: do të dihej (dihesh)

Perfect: do të kisha ditur, do të kishe ditur,
do të kishte ditur, do të kishim ditur, do të
kishit ditur, do të kishin ditur

Perfect: do të ishte ditur

OPTATIVE
Present: ditsha, ditsh, dittë, ditshim, ditshi,
ditshin

Present: u dittë

Perfect: paça ditur, paç ditur, pastë ditur,
paçim ditur, paçi ditur, paçin ditur

Perfect: qoftë ditur

Present: ditkam, ditke, ditka, ditkemi,
ditkeni, ditkan
ADMIRATIVE
Present: u ditka Imperfect: ditkësha,
ditkëshe, ditkësh, ditkëshim, ditkëshit,
ditkëshin

Imperfect: u ditkësh (ditkej)

Perfect: paskam ditur, paske ditur, paska
ditur, paskemi ditur, paskeni ditur, paskan
ditur

Perfect: qenka ditur
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Past prefect: paskësha ditur, paskëshe ditur,
paskësh (paskej) ditur, paskëshim ditur,
paskëshit ditur, paskëshin ditur

Past perfect: qenkësh (qenkej) ditur

IMPERATIVE
di; dini
INFINITIVE
Present: për të ditur

Present: për t'u ditur

Perfect: për të pasë ditur

Perfect: për të qenë ditur
GERUNDIVE

Present: duke ditur

Present: duke u ditur

Perfect: duke pasë ditur

Perfect: duke qenë ditur

PARTICIPLE
ditur
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djeg 'to burn'; digjem 'to be burnt; to be burnt'

II-II-1 (trans.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: djeg, djeg, djeg, djegim, digjni,
djegin

Present: digjem, digjesh, digjet, digjemi, digjeni,
digjen

Continuous present: po djeg, po djeg, po
djeg, po djegim, po digjni, po djegin

Continuous present: po digjem, po digjesh, po
digjet, po digjemi, po digjeni, po digjen

Imperfect: digja, digje, digjte, digjnim,
digjnit, digjnin

Imperfect: digjesha, digjeshe, digjej (digjesh),
digjeshim, digjeshit, digjeshin

Continuous imperfect: po digja, po digje, po
digjte, po digjnim, po digjnit, po digjnin

Continuous imperfect: po digjesha, po digjeshe, po
digjej (digjesh), po digjeshim, po digjeshit, po
digjeshin

Aorist: dogja, dogje, dogji, dogjëm, dogjët,
dogjën

Aorist: u dogja, u dogje, u dogj, u dogjëm, u
dogjët, u dogjën

Perfect: kam djegur, ke djegur, ka djegur,
kemi djegur, keni djegur, kanë djegur

Perfect: jam djegur, je djegur, është djegur, jemi
djegur, jeni djegur, janë djegur

Past perfect I: kisha djegur, kishe djegur,
kishte djegur, kishim djegur, kishit djegur,
kishin djegur

Past perfect I: isha djegur, ishe djegur, ishte djegur,
ishim djegur, ishit djegur, ishin djegur

Past perfect II: pata djegur, pate djegur,
pat(i) djegur, patëm djegur, patët djegur,
patën djegur

Past perfect II: qeshë djegur, qe djegur, qe djegur,
qemë djegur, qetë djegur, qenë djegur

Future I: do të djeg, do të djegësh, do të
djegë, do të djegim, do të digjni, do të djegin

Future I: do të digjem, do të digjesh, do të digjet,
do të digjemi, do të digjeni, do të digjen

Future II: kam për të djegur, ke për të djegur,
ka për të djegur, kemi për të djegur, keni për
të djegur, kanë për të djegur

Future II: kam për t'u djegur, ke për t'u djegur, ka
për t'u djegur, kemi për t'u djegur, keni për t'u
djegur, kanë për t'u djegur

Future perfect I: do të kem djegur, do të
kesh djegur, do të ketë djegur, do të kemi
djegur, do të keni djegur, do të kenë djegur

Future perfect I: do të jem djegur, do të jesh
djegur, do të jetë djegur, do të jemi djegur, do të
jeni djegur, do të jenë djegur

Future perfect II: kam për të pasë djegur, ke

Future perfect II: kam për të qenë djegur, ke për të
６９

Back to Index
për të pasë djegur, ka për të pasë djegur,
kemi për të pasë djegur, keni për të pasë
djegur, kanë për të pasë djegur

qenë djegur, ka për të qenë djegur, kemi për të
qenë djegur, keni për të qenë djegur, kanë për të
qenë djegur
SUBJUNCTIVE

Present: të djeg, të djegësh, të djegë, të
djegim, të digjni, të djegin

Present: të digjem, të digjesh, të digjet, të digjemi,
të digjeni, të digjen

Imperfect: të digja, të digje, të digjte, të
digjnim, të digjnit, të digjnin

Imperfect: të digjesha, të digjeshe, të digjej
(digjesh), të digjeshim, të digjeshit, digjeshin

Perfect: të kem djegur, të kesh djegur, të
ketë djegur, të kemi djegur, të keni djegur, të
kenë djegur

Perfect: të jem djegur, të jesh djegur, të jetë djegur,
të jemi djegur, të jeni djegur, të jenë djegur

Past perfect: të kisha djegur, të kishe djegur,
të kishte djegur, të kishim djegur, të kishit
djegur, të kishin djegur

Past perfect: të isha djegur, të ishe djegur, të ishte
djegur, të ishim djegur, të ishit djegur, të ishin
djegur

CONDITIONAL
Present: do të digja, do të digje, do të digjte,
do të digjnim, do të digjnit, do të digjnin

Present: do të digjesha, do të digjeshe, do të digjej
(digjesh), do të digjeshim, do të digjeshit, do të
digjeshin

Perfect: do të kisha djegur, do të kishe
djegur, do të kishte djegur, do të kishim
djegur, do të kishit djegur, do të kishin
djegur

Perfect: do të isha djegur, do të ishe djegur, do të
ishte djegur, do të ishim djegur, do të ishit djegur,
do të ishin djegur
OPTATIVE

Present: djegsha, djegsh, djegtë, djegshim,
djegshi, djegshin

Present: u djegsha, u djegsh, u djegtë, u djegshim,
u djegshi, u djegshin

Perfect: paça djegur, paç djegur, pastë
djegur, paçim djegur, paçi djegur, paçin
djegur

Perfect: qofsha djegur, qofsh djegur, qoftë djegur,
qofshim djegur, qofshi djegur, qofshin djegur
ADMIRATIVE

Present: djegkam, djegke, djegka, djegkemi,
djegkeni, djegkan

Present: u djegkam, u djegke, u djegka, u
djegkemi, u djegkeni, u djegkan

Imperfect: djegkësha, djegkëshe, djegkësh

Imperfect: u djegkësha, u djegkëshe, u djegkësh
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(djegkej), djegkëshim, djegkëshit,
djegkëshin

(djegkej), u djegkëshim, u djegkëshit, u djegkëshin

Perfect: paskam djegur, paske djegur, paska
djegur, paskemi djegur, paskeni djegur,
paskan djegur

Perfect: qenkam djegur, qenke djegur, qenka
djegur, qenkemi djegur, qenkeni djegur, qenkan
djegur

Past prefect: paskësha djegur, paskëshe
djegur, paskësh (paskej) djegur, paskëshim
djegur, paskëshit djegur, paskëshin djegur

Past perfect: qenkësha djegur, qenkëshe djegur,
qenkësh (qenkej) djegur, qenkëshim djegur,
qenkëshit djegur, qenkëshin djegur
IMPERATIVE

digj; digjni

digju; digjuni
INFINITIVE

Present: për të djegur

Present: për t'u djegur

Perfect: për të pasë djegur

Perfect: për të qenë djegur
GERUNDIVE

Present: duke djegur

Present: duke u djegur

Perfect: duke pasë djegur

Perfect: duke qenë djegur

PARTICIPLE
djegur
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dua 'to want'; duhem 'I am needed,' duhet 'it is necessary'
Active

Irr. (trans.)
Medio-Passive

INDICATIVE
Present: dua, do, do, duam, doni, duan

Present: duhem, duhesh, duhet, duhemi, duheni,
duhen

Imperfect: doja, doje, donte, donim, donit,
donin

Imperfect: duhesha, duheshe, duhej (duhesh),
duheshim, duheshit, duheshin

Aorist: desha, deshe, deshi, deshëm, deshët,
deshën

Aorist: u desha, u deshe, u desh, u deshëm, u
deshët, u deshën

Perfect: kam dashur, ke dashur, ka dashur,
kemi dashur, keni dashur, kanë dashur

Perfect: jam dashur, je dashur, është dashur, jemi
dashur, jeni dashur, janë dashur

Past perfect I: kisha dashur, kishe dashur,
kishte dashur, kishim dashur, kishit dashur,
kishin dashur

Past perfect I: isha dashur, ishe dashur, ishte
dashur, ishim dashur, ishit dashur, ishin dashur

Past perfect II: pata dashur, pate dashur,
pat(i) dashur, patëm dashur, patët dashur,
patën dashur

Past perfect II: qeshë dashur, qe dashur, qe dashur,
qemë dashur, qetë dashur, qenë dashur

Future I: do të dua, do të duash, do të dojë,
do të duam, do të doni, do të duan

Future I: do të duhem, do të duhesh, do të duhet,
do të duhemi, do të duheni, do të duhen

Future II: kam për të dashur, ke për të
dashur, ka për të dashur, kemi për të dashur,
keni për të dashur, kanë për të dashur

Future II: kam për t'u dashur, ke për t'u dashur, ka
për t'u dashur, kemi për t'u dashur, keni për t'u
dashur, kanë për t'u dashur

Future perfect I: do të kem dashur, do të
kesh dashur, do të ke dashur, do të kemi
dashur, do të keni dashur, do të kenë dashur

Future perfect I: të jem dashur, të jesh dashur, të
jetë dashur, të jemi dashur, të jeni dashur, të jenë
dashur

Future perfect II: kam për të pasë dashur, ke
për të pasë dashur, ka për të pasë dashur,
kemi për të pasë dashur, keni për të pasë
dashur, kanë për të pasë dashur

Future perfect II: kam për të qenë dashur, ke për të
qenë dashur, ka për të qenë dashur, kemi për të
qenë dashur, keni për të qenë dashur, kanë për të
qenë dashur

SUBJUNCTIVE
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Present: të dua, të duash, të dojë, të duam, të
doni, të duan

Present: të duhem, të duhesh, të duhet, të duhemi,
të duheni, të duhen

Imperfect: të doja, të doje, të donte, të
donim, të donit, të donin

Imperfect: të duhesha, të duheshe, të duhej
(duhesh), të duheshim, të duheshit, të duheshin

Perfect: të kem dashur, të kesh dashur, të
ketë dashur, të kemi dashur, të keni dashur,
të kenë dashur

Perfect: të jem dashur, të jesh dashur, të jetë
dashur, të jemi dashur, të jeni dashur, të jenë
dashur

Past perfect: të kisha dashur, të kishe dashur,
të kishte dashur, të kishim dashur, të kishit
dashur, të kishin dashur

Past perfect: të isha dashur, të ishe dashur, të ishte
dashur, të ishim dashur, të ishit dashur, të ishin
dashur

CONDITIONAL
Present: do të doja, do të doje, do të donte,
do të donim, do të donit, do të donin

Present: do të duhesha, do të duheshe, do të duhej
(duhesh), do të duheshim, do të duheshit, do të
duheshin

Perfect: do të kisha dashur, do të kishe
dashur, do të kishte dashur, do të kishim
dashur, do të kishit dashur, do të kishin
dashur

Perfect: do të isha dashur, do të ishe dashur, do të
ishte dashur, do të ishim dashur, do të ishit dashur,
do të ishin dashur
OPTATIVE

Present: daça, daç, daçtë, daçim, daçi, daçin

Present: u daça, u daç, u daçtë, u daçim, u daçi, u
daçin

Perfect: paça dashur, paç dashur, pastë
dashur, paçim dashur, paçi dashur, paçin
dashur

Perfect: qofsha dashur, qofsh dashur, qoftë dashur,
qofshim dashur, qofshi dashur, qofshin dashur
ADMIRATIVE

Present: dashkam, dashke, dashka,
dashkemi, dashkeni, dashkan

Present: u dashkam, u dashke, u dashka, u
dashkemi, u dashkeni, u dashkan

Imperfect: dashkësha, dashkëshe, dashkësh
(dashkej), dashkëshim, dashkëshit,
dashkëshin

Imperfect: u dashkësha, u dashkëshe, u dashkësh
(dashkej), u dashkëshim, u dashkëshit, u
dashkëshin

Perfect: paskam dashur, paske dashur, paska
dashur, paskemi dashur, paskeni dashur,
paskan dashur

Perfect: qenkam dashur, qenke dashur, qenka
dashur, qenkemi dashur, qenkeni dashur, qenkan
dashur
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Past prefect: paskësha dashur, paskëshe
dashur, paskësh (paskej) dashur, paskëshim
dashur, paskëshit dashur, paskëshin dashur

Past perfect: qenkësha dashur, qenkëshe dashur,
qenkësh (qenkej) dashur, qenkëshim dashur,
qenkëshit dashur, qenkëshin dashur
IMPERATIVE

duaj; doni
INFINITIVE
Present: për të dashur

Present: për t'u dashur

Present: duke dashur

Present: duke u dashur

Perfect: duke pasë dashur

Perfect: duke qenë dashur

PARTICIPLE
dashur
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eci 'to go'

II-I (intrans.)
INDICATIVE

Present: eci, ecën, ecën, ecim, ecni, ecin
Continuous present: po eci, po ecën, po ecën, po ecim, po ecit, po ecin
Imperfect: ecja, ecje, ecte, ecnim, ecnit, ecnin
Continuous imperfect: po ecja, po ecje, po ecte, po ecnim, po ecnit, po ecnin
Aorist: eca, ece, ecu, ecëm, ecët, ecën
Perfect: kam ecur, ke ecur, ka ecur, kemi ecur, keni ecur, kanë ecur
Past perfect I: kisha ecur, kishe ecur, kishte ecur, kishim ecur, kishit ecur, kishin ecur
Past perfect II: pata ecur, pate ecur, pat(i) ecur, patëm ecur, patët ecur, patën ecur
Future I: do të eci, do të ecësh, do të ecë, do të ecim, do të ecni, do të ecin
Future II: kam për të ecur, ke për të ecur, ka për të ecur, kemi për të ecur, keni për të ecur, kanë për të
ecur,
Future perfect I: do të kem ecur, do të kesh ecur, do të ke ecur, do të kemi ecur, do të keni ecur, do të
kenë ecur
Future perfect II: kam për të pasë ecur, ke për të pasë ecur,, ka për të pasë ecur, kemi për të pasë ecur,,
keni për të pasë ecur, kanë për të pasë ecur
SUBJUNCTIVE
Present: të ec, të ecësh, të ecë, të ecim, të ecni, të ecin
Imperfect: të ecja, të ecje, të ecte, të ecnim, të ecnit, të ecnin
Perfect: të kem ecur, të kesh ecur, të ketë ecur, të kemi ecur, të keni ecur, të kenë ecur
Past perfect: të kisha ecur, të kishe ecur, të kishte ecur, të kishim ecur, të kishit ecur, të kishin ecur
CONDITIONAL
Present: do të ecja, do të ecje, do të ecte, do të ecnim, do të ecnit, do të ecnin
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Perfect: do të kisha ecur, do të kishe ecur, do të kishte ecur, do të kishim ecur, do të kishit ecur, do të
kishin ecur
OPTATIVE
Present: ecsha, ecsh, ectë, ecshim, ecshi, ecshin
Perfect: paça ecur, paç ecur, pastë ecur, paçim ecur, paçi ecur, paçin ecur
ADMIRATIVE
Present: eckam, ecke, ecka, eckemi, eckeni, eckan
Imperfect: eckësha, eckëshe, eckësh (eckej), eckëshim, eckëshit, eckëshin
Perfect: paskam ecur, paske ecur, paska ecur, paskemi ecur, paskeni ecur, paskan ecur
Past perfect: paskësha ecur, paskëshe ecur, paskësh (paskej) ecur, paskëshim ecur, paskëshit ecur,
paskëshin ecur
IMPERATIVE
ec; ecni
INFINITIVE
Present: për të ecur
Perfect: për të pasë ecur
GERUNDIVE
Present: duke ecur
Perfect: duke pasë ecur
PARTICIPLE
ecur

flas 'to speak'; flitet 'to is rumored'

Irr. (intrans. and trans.)
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Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: flas, flet, flet, flasim, flitni (flisni),
flasin

Present: flitet

Continuous present: po flas, po flet, po flet,
po flasim, po flitni (flisni), po flasin

Continuous present: po flitet

Imperfect: flisja, flisje, fliste, flisnim, flisnit,
flisnin

Imperfect: flisej (flisesh)

Continuous imperfect: po flisja, po flisje, po
fliste, po flisnim, po flisnit, po flisnin

Continuous imperfect: po flisej (flisesh)

Aorist: fola, fole, foli, folëm, folët, folën

Aorist: u fol

Perfect: kam folur, ke folur, ka folur, kemi
folur, keni folur, kanë folur

Perfect: është folur

Past perfect I: kisha folur, kishe folur, kishte
folur, kishim folur, kishit folur, kishin folur

Past perfect I: ishte folur

Past perfect II: pata folur, pate folur, pat(i)
folur, patëm folur, patët folur, patën folur

Past perfect II: qe folur

Future I: do të flas, do të flasësh, do të flasë,
do të flasim, do të flitni (flisni), do të flasin

Future I: do të ditet

Future II: kam për të folur, ke për të folur, ka
për të folur, kemi për të folur, keni për të
folur, kanë për të folur

Future II: ka për t'u folur

Future perfect I: do të kem folur, do të kesh
folur, do të ketë folur, do të kemi folur, do të
keni folur, do të kenë folur

Future perfect I: do të jetë folur

Future perfect II: kam për të pasë folur, ke
për të pasë folur, ka për të pasë folur, kemi
për të pasë folur, keni për të pasë folur, kanë
për të pasë folur

Future perfect II: ka për të qenë folur
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SUBJUNCTIVE
Present: të flas, të flasësh, të flasë, të flasim,
të flitni (flisni), të flasin

Present: të flitet

Imperfect: të flisja, të flisje, të fliste, të
flisnim, të flisnit, të flisnin

Imperfect: të flisej (flisesh)

Perfect: të kem folur, të kesh folur, të ketë
folur, të kemi folur, të keni folur, të kenë
folur

Perfect: të jetë folur

Past perfect: të kisha folur, të kishe folur, të
kishte folur, të kishim folur, të kishit folur, të
kishin folur

Past perfect: të ishte folur

CONDITIONAL
Present: do të flisja, do të flisje, do të fliste,
do të flisnim, do të flisnit, do të flisnin

Present: do të flisej (flisesh)

Perfect: do të kisha folur, do të kishe folur,
do të kishte folur, do të kishim folur, do të
kishit folur, do të kishin folur

Perfect: do të ishte folur

OPTATIVE
Present: folsha, folsh, foltë, folshim, folshi,
folshin

Present: u foltë

Perfect: paça folur, paç folur, pastë folur,
paçim folur, paçi folur, paçin folur

Perfect: qoftë folur

Present: folkam, folke, folka, folkemi,
folkeni, folkan
ADMIRATIVE
Present: u folka Imperfect: folkësha,
folkëshe, folkësh, folkëshim, folkëshit,
folkëshin

Imperfect: u folkësh (folkej)

Perfect: paskam folur, paske folur, paska
folur, paskemi folur, paskeni folur, paskan
folur

Perfect: qenka folur
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Past prefect: paskësha folur, paskëshe folur,
paskësh (paskej) folur, paskëshim folur,
paskëshit folur, paskëshin folur

Past perfect: qenkësh (qenkej) folur

IMPERATIVE
fol, folni
INFINITIVE
Present: për të folur

Present: për t'u folur

Perfect: për të pasë folur

Perfect: për të qenë folur
GERUNDIVE

Present: duke folur

Present: duke u folur

Perfect: duke pasë folur

Perfect: duke qenë pasë

PARTICIPLE
folur
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fle 'to sleep'; flihet 'to cause sleep'

III-II with Irr. aorist (intrans.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: fle, fle, fle, flemë, flini, flenë

Present: flihet

Continuous present: po fle, po fle, po fle, po
flemë, po flini, po flinë

Continuous present: po flihet

Imperfect: flija, flije, flinte, flinim, flinit,
flinin

Imperfect: flihej (flihesh)

Continuous imperfect: po flija, po flije, po
flinte, po flinim, po flinit, po flinin

Continuous imperfect: po flihej (flihesh)

Aorist: fjeta, fjete, fjeti, fjetëm, fjetët, fjetën

Aorist: u fjet

Perfect: kam fjetur, ke fjetur, ka fjetur, kemi
fjetur, keni fjetur, kanë fjetur

Perfect: është fjetur

Past perfect I: kisha fjetur, kishe fjetur,
kishte fjetur, kishim fjetur, kishit fjetur,
kishin fjetur

Past perfect I: ishte fjetur

Past perfect II: pata fjetur, pate fjetur, pat(i)
fjetur, patëm fjetur, patët fjetur, patën fjetur

Past perfect II: qe fjetur

Future I: do të fle, do të flesh, do të flejë, do
të flemë, do të flini, do të flenë

Future I: do të flihet

Future II: kam për të fjetur, ke për të fjetur,
ka për të fjetur, kemi për të fjetur, keni për të
fjetur, kanë për të fjetur

Future II: ka për t'u fjetur

Future perfect I: do të kem fjetur, do të kesh
fjetur, do të ketë fjetur, do të kemi fjetur, do
të keni fjetur, do të kenë fjetur

Future perfect I: do të jetë fjetur

Future perfect II: kam për të pasë fjetur, ke
për të pasë fjetur, ka për të pasë fjetur, kemi
për të pasë fjetur, keni për të pasë fjetur,
kanë për të pasë fjetur

Future perfect II: ka për të qenë fjetur
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SUBJUNCTIVE
Present: të fle, të flesh, të flejë, të flemë, të
flini, të flenë

Present: të flihet

Imperfect: të flija, të flije, të flinte, të flinim,
të flinit, të flinin

Imperfect: të flihej (flihesh)

Perfect: të kem fjetur, të kesh fjetur, të ketë
fjetur, të kemi fjetur, të keni fjetur, të kenë
fjetur

Perfect: të jetë fjetur

Past perfect: të kisha fjetur, të kishe fjetur, të
kishte fjetur, të kishim fjetur, të kishit fjetur,
të kishin fjetur

Past perfect: të ishte fjetur

CONDITIONAL
Present: do të flija, do të flije, do të flinte, do
të flinim, do të flinit, do të flinin

Present: do të flihej (flihesh)

Perfect: do të kisha fjetur, do të kishe fjetur,
do të kishte fjetur, do të kishim fjetur, do të
kishit fjetur, do të kishin fjetur

Perfect: do të ishte fjetur

OPTATIVE
Present: fjetsha, fjetsh, fjettë, fjetshim,
fjetshi, fjetshin

Present: u fjettë

Perfect: paça fjetur, paç fjetur, pastë fjetur,
paçim fjetur, paçi fjetur, paçin fjetur

Perfect: qoftë fjetur

Present: fjetkam, fjetke, fjetka, fjetkemi,
fjetkeni, fjetkan
ADMIRATIVE
Present: u fjetka Imperfect: fjetkësha,
fjetkëshe, fjetkësh, fjetkëshim, fjetkëshit,
fjetkëshin

Imperfect: u fjetkësh (fjetkej)

Perfect: paskam fjetur, paske fjetur, paska
fjetur, paskemi fjetur, paskeni fjetur, paskan
fjetur

Perfect: qenka fjetur
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Past prefect: paskësha fjetur, paskëshe fjetur,
Past perfect: qenkësh (qenkej) fjetur
paskësh (paskej) fjetur, paskëshim fjetur,
paskëshit fjetur, paskëshin fjetur
IMPERATIVE
fli; flini
INFINITIVE
Present: për të fjetur

Present: për t'u fjetur

Perfect: për të pasë fjetur

Perfect: për të qenë fjetur
GERUNDIVE

Present: duke fjetur

Present: duke u fjetur

Perfect: duke pasë fjetur

Perfect: duke qenë pasë

PARTICIPLE
fjetur
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fsheh 'to conceal'; fshihem 'to be concealed'

II-II-1 (trans.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: fsheh, fsheh, fsheh, fshehim,
fshihni, fshehin

Present: fshihem, fshihesh, fshihet, fshihemi,
fshiheni, fshihen

Continuous present: po fsheh, po fsheh, po
fsheh, po fshehim, po fshihni, po fshehin

Continuous present: po fshihem, po fshihesh, po
fshihet, po fshihemi, po fshiheni, po fshihen

Imperfect: fshihja, fshihje, fshihte, fshihnim,
fshihnit, fshihnin

Imperfect: fshihesha, fshiheshe, fshihej (fshihesh),
fshiheshim, fshiheshit, fshiheshin

Continuous imperfect: po fshihja, po fshihje,
po fshihte, po fshihnim, po fshihnit, po
fshihnin

Continuous imperfect: po fshihesha, po fshiheshe,
po fshihej (fshihesh), po fshiheshim, po fshiheshit,
po fshiheshin

Aorist: fsheha, fshehe, fshehu, fshehëm,
fshehët, fshehën

Aorist: u fsheha, u fshehe, u fsheh, u fshehëm, u
fshehët, u fshehën

Perfect: kam fshehur, ke fshehur, ka fshehur,
kemi fshehur, keni fshehur, kanë fshehur

Perfect: jam fshehur, je fshehur, është fshehur,
jemi fshehur, jeni fshehur, janë fshehur

Past perfect I: kisha fshehur, kishe fshehur,
kishte fshehur, kishim fshehur, kishit
fshehur, kishin fshehur

Past perfect I: isha fshehur, ishe fshehur, ishte
fshehur, ishim fshehur, ishit fshehur, ishin fshehur

Past perfect II: pata fshehur, pate fshehur,
pat(i) fshehur, patëm fshehur, patët fshehur,
patën fshehur

Past perfect II: qeshë fshehur, qe fshehur, qe
fshehur, qemë fshehur, qetë fshehur, qenë fshehur

Future I: do të fsheh, do të fshehësh, do të
fshehë, do të fshehim, do të fshihni, do të
fshehin

Future I: do të fshihem, do të fshihesh, do të
fshihet, do të fshihemi, do të fshiheni, do të
fshihen

Future II: kam për të fshehur, ke për të
fshehur, ka për të fshehur, kemi për të
fshehur, keni për të fshehur, kanë për të
fshehur

Future II: kam për t'u fshehur, ke për t'u fshehur, ka
për t'u fshehur, kemi për t'u fshehur, keni për t'u
fshehur, kanë për t'u fshehur

Future perfect I: do të kem fshehur, do të
kesh fshehur, do të ketë fshehur, do të kemi
fshehur, do të keni fshehur, do të kenë

Future perfect I: do të jem fshehur, do të jesh
fshehur, do të jetë fshehur, do të jemi fshehur, do të
jeni fshehur, do të jenë fshehur
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fshehur
Future perfect II: kam për të pasë fshehur, ke
për të pasë fshehur, ka për të pasë fshehur,
kemi për të asë fshehur, keni për të pasë
fshehur, kanë për të pasë fshehur

Future perfect II: kam për të qenë fshehur, ke për
të qenë fshehur, ka për të qenë fshehur, kemi për të
qenë fshehur, keni për të qenë fshehur, kanë për të
qenë fshehur

SUBJUNCTIVE
Present: të fsheh, të fshehësh, të fshehë, të
fshehim, të fshihni, të fshehin

Present: të fshihem, të fshihesh, të fshihet, të
fshihemi, të fshiheni, të fshihen

Imperfect: të fshihja, të fshihje, të fshinte, të
fshihnim, të fshihnit, të fshihnin

Imperfect: të fshihesha, të fshiheshe, të fshihej
(fshihesh), të fshiheshim, të fshiheshit, fshiheshin

Perfect: të kem fshehur, të kesh fshehur, të
ketë fshehur, të kemi fshehur, të keni
fshehur, të kenë fshehur

Perfect: të jem fshehur, të jesh fshehur, të jetë
fshehur, të jemi fshehur, të jeni fshehur, të jenë
fshehur

Past perfect: të kisha fshehur, të kishe
fshehur, të kishte fshehur, të kishim fshehur,
të kishit fshehur, të kishin fshehur

Past perfect: të isha fshehur, të ishe fshehur, të
ishte fshehur, të ishim fshehur, të ishit fshehur, të
ishin fshehur

CONDITIONAL
Present: do të fshihja, do të fshihje, do të
fshihte, do të fshihnim, do të fshihnit, do të
fshihnin

Present: do të fshihesha, do të fshiheshe, do të
fshihej (fshihesh), do të fshiheshim, do të
fshiheshit, do të fshiheshin

Perfect: do të kisha fshehur, do të kishe
fshehur, do të kishte fshehur, do të kishim
fshehur, do të kishit fshehur, do të kishin
fshehur

Perfect: do të isha fshehur, do të ishe fshehur, do të
ishte fshehur, do të ishim fshehur, do të ishit
fshehur, do të ishin fshehur
OPTATIVE

Present: fshehsha, fshehsh, fshehtë,
fshehshim, fshehshi, fshehshin

Present: u fshehsha, u fshehsh, u fshehtë, u
fshehshim, u fshehshi, u fshehshin

Perfect: paça fshehur, paç fshehur, pastë
fshehur, paçim fshehur, paçi fshehur, paçin
fshehur

Perfect: qofsha fshehur, qofsh fshehur, qoftë
fshehur, qofshim fshehur, qofshi fshehur, qofshin
fshehur
ADMIRATIVE
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Present: fshehkam, fshehke, fshehka,
fshehkemi, fshehkeni, fshehkan

Present: u fshehkam, u fshehke, u fshehka, u
fshehkemi, u fshehkeni, u fshehkan

Imperfect: fshehkësha, fshehkëshe,
fshehkësh (fshehkej), fshehkëshim,
fshehkëshit, fshehkëshin

Imperfect: u fshehkësha, u fshehkëshe, u fshehkësh
(fshehkej), u fshehkëshim, u fshehkëshit, u
fshehkëshin

Perfect: paskam fshehur, paske fshehur,
paska fshehur, paskemi fshehur, paskeni
fshehur, paskan fshehur

Perfect: qenkam fshehur, qenke fshehur, qenka
fshehur, qenkemi fshehur, qenkeni fshehur, qenkan
fshehur

Past prefect: paskësha fshehur, paskëshe
fshehur, paskësh (paskej) fshehur,
paskëshim fshehur, paskëshit fshehur,
paskëshin fshehur

Past perfect: qenkësha fshehur, qenkëshe fshehur,
qenkësh (qenkej) fshehur, qenkëshim fshehur,
qenkëshit fshehur, qenkëshin fshehur

IMPERATIVE
fshih; fshihni

fshihu; fshihuni
INFINITIVE

Present: për të fshehur

Present: për t'u fshehur

Perfect: për të pasë fshehur

Perfect: për të qenë fshehur
GERUNDIVE

Present: duke fshehur

Present: duke u fshehur

Perfect: duke pasë fshehur

Perfect: duke qenë fshehur
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fshij 'to sweep'; fshihem 'to be swept, to wipe oneself'
Active

I-I-2 (trans.)
Medio-Passive

INDICATIVE
Present: fshij, fshin, fshin, fshijmë, fshini,
fshijnë

Present: fshihem, fshihesh, fshihet, fshihemi,
fshiheni, fshihen

Continuous present: po fshij, po fshin, po
fshin, po fshijmë, po fshini, po fshijnë

Continuous present: po fshihem, po fshihesh, po
fshihet, po fshihemi, po fshiheni, po fshihen

Imperfect: fshija, fshije, fshinte, fshinim,
fshinit, fshinin

Imperfect: fshihesha, fshiheshe, fshihej (fshihesh),
fshiheshim, fshiheshit, fshiheshin

Continuous imperfect: po fshija, po fshije,
po fshinte, po fshinim, po fshinit, po fshinin

Continuous imperfect: po fshihesha, po fshiheshe,
po fshihej (fshihesh), po fshiheshim, po fshiheshit,
po fshiheshin

Aorist: fshiva, fshive, fshiu, fshimë, fshitë,
fshinë

Aorist: u fshiva, u fshive, u fshi, u fshimë, u fshitë,
u fshinë

Perfect: kam fshirë, ke fshirë, ka fshirë,
kemi fshirë, keni fshirë, kanë fshirë

Perfect: jam fshirë, je fshirë, është fshirë, jemi
fshirë, jeni fshirë, janë fshirë

Past perfect I: kisha fshirë, kishe fshirë,
kishte fshirë, kishim fshirë, kishit fshirë,
kishin fshirë

Past perfect I: isha fshirë, ishe fshirë, ishte fshirë,
ishim fshirë, ishit fshirë, ishin fshirë

Past perfect II: pata fshirë, pate fshirë, pat(i)
fshirë, patëm fshirë, patët fshirë, patën fshirë

Past perfect II: qeshë fshirë, qe fshirë, qe fshirë,
qemë fshirë, qetë fshirë, qenë fshirë

Future I: do të fshij, do të fshish, do të
fshijë, do të fshijmë, do të fshini, do të
fshijnë

Future I: do të fshihem, do të fshihesh, do të
fshihet, do të fshihemi, do të fshiheni, do të
fshihen

Future II: kam për të fshirë, ke për të fshirë,
ka për të fshirë, kemi për të fshirë, keni për
të fshirë, kanë për të fshirë

Future II: kam për t'u fshirë, ke për t'u fshirë, ka
për t'u fshirë, kemi për t'u fshirë, keni për t'u fshirë,
kanë për t'u fshirë

Future perfect I: do të kem fshirë, do të kesh
fshirë, do të ketë fshirë, do të kemi fshirë, do
të keni fshirë, do të kenë fshirë

Future perfect I: do të jem fshirë, do të jesh fshirë,
do të jetë fshirë, do të jemi fshirë, do të jeni fshirë,
do të jenë fshirë

Future perfect II: kam për të pasë fshirë, ke

Future perfect II: kam për të qenë fshirë, ke për të
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për të pasë fshirë, ka për të pasë fshirë, kemi
për të pasë fshirë, keni për të pasë fshirë,
kanë për të pasë fshirë

qenë fshirë, ka për të qenë fshirë, kemi për të qenë
fshirë, keni për të qenë fshirë, kanë për të qenë
fshirë

SUBJUNCTIVE
Present: të fshij, të fshish, të fshijë, të
fshijmë, të fshini, të fshijnë

Present: të fshihem, të fshihesh, të fshihet, të
fshihemi, të fshiheni, të fshihen

Imperfect: të fshija, të fshije, të fshinte, të
fshinim, të fshinit, të fshinin

Imperfect: të fshihesha, të fshiheshe, të fshihej
(fshihesh), të fshiheshim, të fshiheshit, fshiheshin

Perfect: të kem fshirë, të kesh fshirë, të ketë
fshirë, të kemi fshirë, të keni fshirë, të kenë
fshirë

Perfect: të jem fshirë, të jesh fshirë, të jetë fshirë,
të jemi fshirë, të jeni fshirë, të jenë fshirë

Past perfect: të kisha fshirë, të kishe fshirë,
të kishte fshirë, të kishim fshirë, të kishit
fshirë, të kishin fshirë

Past perfect: të isha fshirë, të ishe fshirë, të ishte
fshirë, të ishim fshirë, të ishit fshirë, të ishin fshirë

CONDITIONAL
Present: do të fshija, do të fshije, do të
fshinte, do të fshinim, do të fshinit, do të
fshinin

Present: do të fshihesha, do të fshiheshe, do të
fshihej (fshihesh), do të fshiheshim, do të
fshiheshit, do të fshiheshin

Perfect: do të kisha fshirë, do të kishe fshirë,
do të kishte fshirë, do të kishim fshirë, do të
kishit fshirë, do të kishin fshirë

Perfect: do të isha fshirë, do të ishe fshirë, do të
ishte fshirë, do të ishim fshirë, do të ishit fshirë, do
të ishin fshirë
OPTATIVE

Present: fshifsha, fshifsh, fshiftë, fshifshim,
fshifshi, fshifshin

Present: u fshifsha, u fshifsh, u fshiftë, u
fshifshim, u fshifshi, u fshifshin

Perfect: paça fshirë, paç fshirë, pastë fshirë,
paçim fshirë, paçi fshirë, paçin fshirë

Perfect: qofsha fshirë, qofsh fshirë, qoftë fshirë,
qofshim fshirë, qofshi fshirë, qofshin fshirë

ADMIRATIVE
Present: fshikam, fshike, fshika, fshikemi,
fshikeni, fshikan

Present: u fshikam, u fshike, u fshika, u fshikemi,
u fshikeni, u fshikan

Imperfect: fshikësha, fshikëshe, fshikësh
(fshikej), fshikëshim, fshikëshit, fshikëshin

Imperfect: u fshikësha, u fshikëshe, u fshikësh
(fshikej), u fshikëshim, u fshikëshit, u fshikëshin
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Perfect: paskam fshirë, paske fshirë, paska
fshirë, paskemi fshirë, paskeni fshirë, paskan
fshirë

Perfect: qenkam fshirë, qenke fshirë, qenka fshirë,
qenkemi fshirë, qenkeni fshirë, qenkan fshirë

Past prefect: paskësha fshirë, paskëshe
fshirë, paskësh (paskej) fshirë, paskëshim
fshirë, paskëshit fshirë, paskëshin fshirë

Past perfect: qenkësha fshirë, qenkëshe fshirë,
qenkësh (qenkej) fshirë, qenkëshim fshirë,
qenkëshit fshirë, qenkëshin fshirë
IMPERATIVE

fshi; fshini

fshihu; fshihuni
INFINITIVE

Present: për të fshirë

Present: për t'u fshirë

Perfect: për të pasë fshirë

Perfect: për të qenë fshirë
GERUNDIVE

Present: duke fshirë

Present: duke u fshirë

Perfect: duke pasë fshirë

Perfect: duke qenë fshirë

PARTICIPLE
fshirë
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fut 'to insert'; futem 'to get in'

II-I-1 (trans.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: fut (fus), fut, fut, futim, futni
(fusni), futin

Present: futem, futesh, futet, futemi, futeni, futen

Continuous present: po fut (fus), po fut, po
fut, po futim, po futni (fusni), po futin

Continuous present: po futem, po futesh, po futet,
po futemi, po futeni, po futen

Imperfect: futja (fusja), futje (fusje), fuste,
futnim (fusnim), futnit (fusnit), futnin
(fusnin)

Imperfect: futesha, futeshe, futej (futesh),
futeshim, futeshit, futeshin

Continuous imperfect: po futja (fusja), po
futje (fusje), po fuste, po futnim (fusnim), po
futnit (fusnit), po futnin (fusnin)

Continuous imperfect: po futesha, po futeshe, po
futej (futesh), po futeshim, po futeshit, po futeshin

Aorist: futa, fute, futi, futëm, futët, futën

Aorist: u futa, u fute, u fut, u futëm, u futët, u futën

Perfect: kam futur, ke futur, ka futur, kemi
futur, keni futur, kanë futur

Perfect: jam futur, je futur, është futur, jemi futur,
jeni futur, janë futur

Past perfect I: kisha futur, kishe futur, kishte
futur, kishim futur, kishit futur, kishin futur

Past perfect I: isha futur, ishe futur, ishte futur,
ishim futur, ishit futur, ishin futur

Past perfect II: pata futur, pate futur, pat(i)
futur, patëm futur, patët futur, patën futur

Past perfect II: qeshë futur, qe futur, qe futur, qemë
futur, qetë futur, qenë futur

Future I: do të fut, do të futësh, do të futë, do
të futim, do të futni, do të futin

Future I: do të futem, do të futesh, do të futet, do të
futemi, do të futeni, do të futen

Future II: kam për të futur, ke për të futur, ka
për të futur, kemi për të futur, keni për të
futur, kanë për të futur

Future II: kam për t'u futur, ke për t'u futur, ka për
t'u futur, kemi për t'u futur, keni për t'u futur, kanë
për t'u futur

Future perfect I: do të kem futur, do të kesh
futur, do të ketë futur, do të kemi futur, do të
keni futur, do të kenë futur

Future perfect I: do të jem futur, do të jesh futur,
do të jetë futur, do të jemi futur, do të jeni futur, do
të jenë futur
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Future perfect II: kam për të pasë futur, ke
për të pasë futur, ka për të pasë futur, kemi
për të pasë futur, keni për të pasë futur, kanë
për të pasë futur,

Future perfect II: kam për të qenë futur, ke për të
qenë futur, ka për të qenë futur, kemi për të qenë
futur, keni për të qenë futur, kanë për të qenë futur,

SUBJUNCTIVE
Present: të fut, të futesh, të futë, të futim, të
futni, të futin

Present: të futem, të futesh, të futet, të futemi, të
futeni, të futen

Imperfect: të futja (fusja), të futje (fusje), të
fuste, të futnim (fusnim), të futnit (fusnit), të
futnin (fusnin)

Imperfect: të futesha, të futeshe, të futej (futesh), të
futeshim, të futeshit, të futeshin

Perfect: të kem futur, të kesh futur, të ketë
futur, të kemi futur, të keni futur, të kenë
futur

Perfect: të jem futur, të jesh futur, të jetë futur, të
jemi futur, të jeni futur, të jenë futur

Past perfect: të kisha futur, të kishe futur, të
kishte futur, të kishim futur, të kishit futur, të
kishin futur

Past perfect: të isha futur, të ishe futur, të ishte
futur, të ishim futur, të ishit futur, të ishin futur

CONDITIONAL
Present: do të futja (fusja), do të futje
(fusje), do të fuste, do të futnim (fusnim), do
të futnit (fusnit), do të futnin (fusnin)

Present: do të futesha, do të futeshe, do të futej
(futesh), do të futeshim, do të futeshit, do të
futeshin

Perfect: do të kisha futur, do të kishe futur,
do të kishte futur, do të kishim futur, do të
kishit futur, do të kishin futur

Perfect: do të isha futur, do të ishe futur, do të ishte
futur, do të ishim futur, do të ishit futur, do të ishin
futur
OPTATIVE

Present: futsha, futsh, futtë, futshim, futshi,
futshin

Present: u futsha, u futsh, u futtë, u futshim, u
futshi, u futshin

Perfect: paça futur, paç futur, pastë futur,
paçim futur, paçi futur, paçin futur

Perfect: qofsha futur, qofsh futur, qoftë futur,
qofshim futur, qofshi futur, qofshin futur
OPTATIVE

Present: futkam, futke, futka, futkemi,
futkeni, futkan

Present: u futkam, u futke, u futka, u futkemi, u
futkeni, u futkan

Imperfect: futkësha, futkëshe, futkësh

Imperfect: u futkësha, u futkëshe, u futkësh
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(futkej), futkëshim, futkëshit, futkëshin

(futkej), u futkëshim, u futkëshit, u futkëshin

Perfect: paskam futur, paske futur, paska
futur, paskemi futur, paskeni futur, paskan
futur

Perfect: qenkam futur, qenke futur, qenka futur,
qenkemi futur, qenkeni futur, qenkan futur

Past prefect: paskësha futur, paskëshe futur,
paskësh (paskej) futur, paskëshim futur,
paskëshit futur, paskëshin futur

Past perfect: qenkësha futur, qenkëshe futur,
qenkësh (qenkej) futur, qenkëshim futur, qenkëshit
futur, qenkëshin futur
IMPERATIVE

fut (fus); futni (fusni)
INFINITIVE
Present: për të futur

Present: për t'u futur

Perfect: për të pasë futur

Perfect: për të qenë futur
GERUNDIVE

Present: duke futur

Present: duke u futur

Perfect: duke pasë futur

Perfect: duke qenë futur

PARTICIPLE
futur
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gatuaj 'to prepare (food)'; gatuhem 'to become prepared (food); to become educated' I-I-1b
(trans.)
Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: gatuaj, gatuan, gatuan, gatuajmë,
gatuani, gatuajnë

Present: gatuhem, gatuhesh, gatuhet, gatuhemi,
gatuheni, gatuhen

Continuous present: po gatuaj, po gatuan, po
gatuan, po gatuajmë, po gatuani, po
gatuaijnë

Continuous present: po gatuhem, po gatuhesh, po
gatuhet, po gatuhemi, po gatuheni, po gatuhen

Imperfect: gatuaja, gatuaje, gatuante,
gatuanim, gatuanit, gatuanin

Imperfect: gatuhesha, gatuheshe, gatuhej
(gatuhesh), gatuheshim, gatuheshit, gatuheshin

Continuous imperfect: po gatuaja, po
gatuaje, po gatuante, po gatuanim, po
gatuanit, po gatuanin

Continuous imperfect: po gatuhesha, po gatuheshe,
po gatuhej (gatuhesh), po gatuheshim, po
gatuheshit, po gatuheshin

Aorist: gatova, gatove, gatoi, gatuam, gatuat,
gatuan

Aorist: u gatova, u gatove, u gatua, u gatuam, u
gatuat, u gatuan

perfect: kam gatuar, ke gatuar, ka gatuar,
kemi gatuar, keni gatuar, kanë gatuar

perfect: jam gatuar, je gatuar, është gatuar, jemi
gatuar, jeni gatuar, janë gatuar

Past perfect I: kisha gatuar, kishe gatuar,
kishte gatuar, kishim gatuar, kishit gatuar,
kishin gatuar

Past perfect I: isha gatuar, ishe gatuar, ishte gatuar,
ishim gatuar, ishit gatuar, ishin gatuar

Past perfect II: pata gatuar, pate gatuar,
pat(i) gatuar, patëm gatuar, patët gatuar,
patën gatuar

Past perfect II: qeshë gatuar, qe gatuar, qe gatuar,
qemë gatuar, qetë gatuar, qenë gatuar

Future I: do të gatuaj, do të gatuash, do të
gatuajë, do të gatuajmë, do të gatuani, do të
gatuajnë

Future I: do të gatuhem, do të gatuhesh, do të
gatuhet, do të gatuhemi, do të gatuheni, do të
gatuhen

Future II: kam për të gatuar, ke për të gatuar,
ka për të gatuar, kemi për të gatuar, keni për
të gatuar, kanë për të gatuar

Future II: kam për t'u gatuar, ke për t'u gatuar, ka
për t'u gatuar, kemi për t'u gatuar, keni për t'u
gatuar, kanë për t'u gatuar

Future perfect I: do të kem gatuar, do të kesh
gatuar, do të ketë gatuar, do të kemi gatuar,

Future perfect I: do të jem gatuar, do të jesh gatuar,
do të jetë gatuar, do të jemi gatuar, do të jeni
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do të keni gatuar, do të kenë gatuar

gatuar, do të jenë gatuar

Future perfect II: kam për të pasë gatuar, ke
për të pasë gatuar, ka për të pasë gatuar,
kemi për të pasë gatuar, keni për të pasë
gatuar, kanë për të pasë gatuar

Future perfect II: kam për të qenë gatuar, ke
për të qenë gatuar, ka për të qenë gatuar,
kemi për të qenë gatuar, keni për të qenë
gatuar, kanë për të qenë gatuar

SUBJUNCTIVE
Present: të gatuaj, të gatuash, të gatuajë, të
gatuajmë, të gatuani, të gatuajnë

Present: të gatuhem, të gatuhesh, të gatuhet,
të gatuhemi, të gatuheni, të gatuhen

Imperfect: të gatuaja, të gatuaje, të gatuante,
të gatuanim, të gatuanit, të gatuanin

Imperfect: të gatuhesha, të gatuheshe, të
gatuhej (gatuhesh), të gatuheshim, të
gatuheshit, gatuheshin

Perfect: të kem gatuar, të kesh gatuar, të ketë
gatuar, të kemi gatuar, të keni gatuar, të kenë
gatuar

Perfect: të jem gatuar, të jesh gatuar, të jetë
gatuar, të jemi gatuar, të jeni gatuar, të jenë
gatuar

Past perfect: të kisha gatuar, të kishe gatuar,
të kishte gatuar, të kishim gatuar, të kishit
gatuar, të kishin gatuar

Past perfect: të isha gatuar, të ishe gatuar, të
ishte gatuar, të ishim gatuar, të ishit gatuar,
të ishin gatuar

CONDITIONAL
Present: do të gatuaja, do të gatuaje, do të
gatuante, do të gatuanim, do të gatuanit, do
të gatuanin
Perfect: do të kisha gatuar, do të kishe
gatuar, do të kishte gatuar, do të kishim
gatuar, do të kishit gatuar, do të kishin
gatuar

Present: do të gatuhesha, do të gatuheshe, do
të gatuhej (gatuhesh), do të gatuheshim, do
të gatuheshit, do të gatuheshin
Perfect: do të isha gatuar, do të ishe gatuar,
do të ishte gatuar, do të ishim gatuar, do të
ishit gatuar, do të ishin gatuar

OPTATIVE
Present: gatofsha, gatofsh, gatoftë,
gatofshim, gatofshi, gatofshin

Present: u gatofsha, u gatofsh, u gatoftë, u
gatofshim, u gatofshi, u gatofshin

Perfect: paça gatuar, paç gatuar, pastë
gatuar, paçim gatuar, paçi gatuar, paçin
gatuar

Perfect: qofsha gatuar, qofsh gatuar, qoftë
gatuar, qofshim gatuar, qofshi gatuar,
qofshin gatuar
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ADMIRATIVE
Present: gatuakam, gatuake, gatuaka,
gatuakemi, gatuakeni, gatuakan

Present: u gatuakam, u gatuake, u gatuaka, u
gatuakemi, u gatuakeni, u gatuakan

Imperfect: gatuakësha, gatuakëshe,
gatuakësh (gatuakej), gatuakëshim,
gatuakëshit, gatuakëshin

Imperfect: u gatuakësha, u gatuakëshe, u
gatuakësh (gatuakej), u gatuakëshim, u
gatuakëshit, u gatuakëshin

Perfect: paskam gatuar, paske gatuar, paska
gatuar, paskemi gatuar, paskeni gatuar,
paskan gatuar

Perfect: qenkam gatuar, qenke gatuar, qenka
gatuar, qenkemi gatuar, qenkeni gatuar, qenkan
gatuar

Past prefect: paskësha gatuar, paskëshe
gatuar, paskësh (paskej) gatuar, paskëshim
gatuar, paskëshit gatuar, paskëshin gatuar

Past perfect: qenkësha gatuar, qenkëshe gatuar,
qenkësh (qenkej) gatuar, qenkëshim gatuar,
qenkëshit gatuar, qenkëshin gatuar
IMPERATIVE

gatuaj; gatuani

gatuhu; gatuhuni
INFINITIVE

Present: për të gatuar

Present: për t'u gatuar

Perfect: për të pasë gatuar

Perfect: për të qenë gatuar
GERUNDIVE

Present: duke gatuar

Present: duke u gatuar

Perfect: duke pasë gatuar

Perfect: duke qenë gatuar
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gjej 'to find'; gjendem 'to be found'

I-II-1 (trans.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: gjej, gjen, gjen, gjejmë, gjeni,
gjejnë

Present: gjendem, gjendesh, gjendet, gjendemi,
gjendeni, gjenden

Continuous present: po gjej, po gjen, po
gjen, po gjejmë, po gjeni, po gjejnë

Continuous present: po gjendem, po gjendesh, po
gjendet, po gjendemi, po gjendeni, po gjenden

Imperfect: gjeja, gjeje, gjente, gjenim,
gjenit, gjenin

Imperfect: gjendesha, gjendeshe, gjendej
(gjendesh), gjendeshim, gjendeshit, gjendeshin

Continuous imperfect: po gjeja, po gjeje, po
gjente, po gjenim, po gjenit, po gjenin

Continuous imperfect: po gjendesha, po gjendeshe,
po gjendej (gjendesh), po gjendeshim, po
gjendeshit, po gjendeshin

Aorist: gjeta, gjete, gjeti, gjetëm, gjetët,
gjetën

Aorist: u gjeta, u gjete, u gjet, u gjetëm, u gjetët, u
gjetën

Perfect: kam gjetur, ke gjetur, ka gjetur,
kemi gjetur, keni gjetur, kanë gjetur

Perfect: jam gjetur, je gjetur, është gjetur, jemi
gjetur, jeni gjetur, janë gjetur

Past perfect I: kisha gjetur, kishe gjetur,
kishte gjetur, kishim gjetur, kishit gjetur,
kishin gjetur

Past perfect I: isha gjetur, ishe gjetur, ishte gjetur,
ishim gjetur, ishit gjetur, ishin gjetur

Past perfect II: pata gjetur, pate gjetur, pat(i)
gjetur, patëm gjetur, patët gjetur, patën
gjetur

Past perfect II: qeshë gjetur, qe gjetur, qe gjetur,
qemë gjetur, qetë gjetur, qenë gjetur

Future I: do të gjej, do të gjesh, do të gjejë,
do të gjejmë, do të gjeni, do të gjejnë

Future I: do të gjendem, do të gjendesh, do të
gjendet, do të gjendemi, do të gjendeni, do të
gjenden

Future II: kam për të gjetur, ke për të gjetur,
ka për të gjetur, kemi për të gjetur, keni për
të gjetur, kanë për të gjetur

Future II: kam për t'u gjetur, ke për t'u gjetur, ka
për t'u gjetur, kemi për t'u gjetur, keni për t'u
gjetur, kanë për t'u gjetur

Future perfect I: do të kem gjetur, do të kesh
gjetur, do të ketë gjetur, do të kemi gjetur, do
të keni gjetur, do të kenë gjetur

Future perfect I: do të jem gjetur, do të jesh gjetur,
do të jetë gjetur, do të jemi gjetur, do të jeni gjetur,
do të jenë gjetur
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Future perfect II: kam për të pasë gjetur, ke
për të pasë gjetur, ka për të pasë gjetur, kemi
për të pasë gjetur, keni për të pasë gjetur,
kanë për të pasë gjetur

Future perfect II: kam për të qenë gjetur, ke për të
qenë gjetur, ka për të qenë gjetur, kemi për të qenë
gjetur, keni për të qenë gjetur, kanë për të qenë
gjetur

SUBJUNCTIVE
Present: të gjej, të gjesh, të gjejë, të gjejmë,
të gjeni, të gjejnë

Present: të gjendem, të gjendesh, të gjendet, të
gjendemi, të gjendeni, të gjenden

Imperfect: të gjeja, të gjeje, të gjente, të
gjenim, të gjenit, të gjenin

Imperfect: të gjendesha, të gjendeshe, të gjendej
(gjendesh), të gjendeshim, të gjendeshit,
gjendeshin

Perfect: të kem gjetur, të kesh gjetur, të ketë
gjetur, të kemi gjetur, të keni gjetur, të kenë
gjetur

Perfect: të jem gjetur, të jesh gjetur, të jetë gjetur,
të jemi gjetur, të jeni gjetur, të jenë gjetur

Past perfect: të kisha gjetur, të kishe gjetur,
të kishte gjetur, të kishim gjetur, të kishit
gjetur, të kishin gjetur

Past perfect: të isha gjetur, të ishe gjetur, të ishte
gjetur, të ishim gjetur, të ishit gjetur, të ishin gjetur

CONDITIONAL
Present: do të gjeja, do të gjeje, do të gjente,
do të gjenim, do të gjenit, do të gjenin

Present: do të gjendesha, do të gjendeshe, do të
gjendej (gjendesh), do të gjendeshim, do të
gjendeshit, do të gjendeshin

Perfect: do të kisha gjetur, do të kishe gjetur,
do të kishte gjetur, do të kishim gjetur, do të
kishit gjetur, do të kishin gjetur

Perfect: do të isha gjetur, do të ishe gjetur, do të
ishte gjetur, do të ishim gjetur, do të ishit gjetur, do
të ishin gjetur
OPTATIVE

Present: gjetsha, gjetsh, gjettë, gjetshim,
gjetshi, gjetshin

Present: u gjetsha, u gjetsh, u gjettë, u gjetshim, u
gjetshi, u gjetshin

Perfect: paça gjetur, paç gjetur, pastë gjetur,
paçim gjetur, paçi gjetur, paçin gjetur

Perfect: qofsha gjetur, qofsh gjetur, qoftë gjetur,
qofshim gjetur, qofshi gjetur, qofshin gjetur
ADMIRATIVE

Present: gjetkam, gjetke, gjetka, gjetkemi,
gjetkeni, gjetkan

Present: u gjetkam, u gjetke, u gjetka, u gjetkemi, u
gjetkeni, u gjetkan
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Imperfect: gjetkësha, gjetkëshe, gjetkësh
(gjetkej), gjetkëshim, gjetkëshit, gjetkëshin

Imperfect: u gjetkësha, u gjetkëshe, u gjetkësh
(gjetkej), u gjetkëshim, u gjetkëshit, u gjetkëshin

Perfect: paskam gjetur, paske gjetur, paska
gjetur, paskemi gjetur, paskeni gjetur,
paskan gjetur

Perfect: qenkam gjetur, qenke gjetur, qenka gjetur,
qenkemi gjetur, qenkeni gjetur, qenkan gjetur

Past prefect: paskësha gjetur, paskëshe
gjetur, paskësh (paskej) gjetur, paskëshim
gjetur, paskëshit gjetur, paskëshin gjetur

Past perfect: qenkësha gjetur, qenkëshe gjetur,
qenkësh (qenkej) gjetur, qenkëshim gjetur,
qenkëshit gjetur, qenkëshin gjetur
IMPERATIVE

gjej; gjeni

gjehu; gjehuni
INFINITIVE

Present: për të gjetur

Present: për t'u gjetur

Perfect: për të pasë gjetur

Perfect: për të qenë gjetur
GERUNDIVE

Present: duke gjetur

Present: duke u gjetur

Perfect: duke pasë gjetur

Perfect: duke qenë gjetur

PARTICIPLE
gjetur
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godit 'to struck'; goditem 'to be struck'

II-I-1 (trans.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: godit (godis), godit, godit, goditim
(godisim), goditni (godisni), goditin
(godisin)

Present: goditem, goditesh, goditet, goditemi,
goditeni, goditen

Continuous present: po godit (godis), po
godit, po godit, po goditim (godisim), po
goditni (godisni), po goditin (godisin)

Continuous present: po goditem, po goditesh, po
goditet, po goditemi, po goditeni, po goditen

Imperfect: goditja (godisja), goditje
(godisje), godiste, goditnim (godisnim),
goditnit (godisnit), goditnin (godisnin)

Imperfect: goditesha, goditeshe, goditej (goditesh),
goditeshim, goditeshit, goditeshin

Continuous imperfect: po goditja (godisja),
po goditje (godisje), po godiste, po goditnim
(godisnim), po goditnit (godisnit), po
goditnin (godisnin)

Continuous imperfect: po goditesha, po goditeshe,
po goditej (goditesh), po goditeshim, po goditeshit,
po goditeshin

Aorist: godita, godite, goditi, goditëm,
goditët, goditën

Aorist: u godita, u godite, u godit, u goditëm, u
goditët, u goditën

Perfect: kam goditur, ke goditur, ka goditur,
kemi goditur, keni goditur, kanë goditur

Perfect: jam goditur, je goditur, është goditur, jemi
goditur, jeni goditur, janë goditur

Past perfect I: kisha goditur, kishe goditur,
kishte goditur, kishim goditur, kishit goditur,
kishin goditur

Past perfect I: isha goditur, ishe goditur, ishte
goditur, ishim goditur, ishit goditur, ishin goditur

Past perfect II: pata goditur, pate goditur,
pat(i) goditur, patëm goditur, patët goditur,
patën goditur

Past perfect II: qeshë goditur, qe goditur, qe
goditur, qemë goditur, qetë goditur, qenë goditur

Future I: do të godit (godis), do të goditësh
(godisësh), do të goditë (godisë), do të
goditim (godisim), do të goditni (godisni),
do të goditin (godisin)

Future I: do të goditem, do të goditesh, do të
goditet, do të goditemi, do të goditeni, do të
goditen

Future II: kam për të goditur, ke për të
goditur, ka për të goditur, kemi për të
goditur, keni për të goditur, kanë për të
goditur

Future II: kam për t'u goditur, ke për t'u goditur, ka
për t'u goditur, kemi për t'u goditur, keni për t'u
goditur, kanë për t'u goditur
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Future perfect I: do të kem goditur, do të
kesh goditur, do të ketë goditur, do të kemi
goditur, do të keni goditur, do të kenë
goditur
Future perfect II: kam për të pasë goditur, ke
për të pasë goditur, ka për të pasë goditur,
kemi për të pasë goditur, keni për të pasë
goditur, kanë për të pasë goditur

Future perfect I: do të jem goditur, do të jesh
goditur, do të jetë goditur, do të jemi goditur, do të
jeni goditur, do të jenë goditur
Future perfect II: kam për të qenë goditur, ke për të
qenë goditur, ka për të qenë goditur, kemi për të
qenë goditur, keni për të qenë goditur, kanë për të
qenë goditur

SUBJUNCTIVE
Present: të godit (godis), të goditësh
(godisësh), të goditë (godisë), të goditim
(godisim), të goditni (godisni), të goditin
(godisin)

Present: të goditem, të goditesh, të goditet, të
goditemi, të goditeni, të goditen

Imperfect: të goditja (godisja), të goditje
(godisje), të godiste, të goditnim (godisnim),
të goditnit (godisnit), të goditnin (godisnin)

Imperfect: të goditesha, të goditeshe, të goditej
(goditesh), të goditeshim, të goditeshit, goditeshin

Perfect: të kem goditur, të kesh goditur, të
ketë goditur, të kemi goditur, të keni goditur,
të kenë goditur

Perfect: të jem goditur, të jesh goditur, të jetë
goditur, të jemi goditur, të jeni goditur, të jenë
goditur

Past perfect: të kisha goditur, të kishe
goditur, të kishte goditur, të kishim goditur,
të kishit goditur, të kishin goditur

Past perfect: të isha goditur, të ishe goditur, të ishte
goditur, të ishim goditur, të ishit goditur, të ishin
goditur

CONDITIONAL
Present: do të goditja (godisja), do të goditje
(godisje), do të godiste, do të goditnim
(godisnim), do të goditnit (godisnit), do të
goditnin (godisnin)

Present: do të goditesha, do të goditeshe, do të
goditej (goditesh), do të goditeshim, do të
goditeshit, do të goditeshin

Perfect: do të kisha goditur, do të kishe
goditur, do të kishte goditur, do të kishim
goditur, do të kishit goditur, do të kishin
goditur

Perfect: do të isha goditur, do të ishe goditur, do të
ishte goditur, do të ishim goditur, do të ishit
goditur, do të ishin goditur
OPTATIVE

Present: goditsha, goditsh, godittë,
goditshim, goditshi, goditshin

Present: u goditsha, u goditsh, u godittë, u
goditshim, u goditshi, u goditshin
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Perfect: paça goditur, paç goditur, pastë
goditur, paçim goditur, paçi goditur, paçin
goditur

Perfect: qofsha goditur, qofsh goditur, qoftë
goditur, qofshim goditur, qofshi goditur, qofshin
goditur
ADMIRATIVE

Present: goditkam, goditke, goditka,
goditkemi, goditkeni, goditkan

Present: u goditkam, u goditke, u goditka, u
goditkemi, u goditkeni, u goditkan

Imperfect: goditkësha, goditkëshe, goditkësh
(goditkej), goditkëshim, goditkëshit,
goditkëshin

Imperfect: u goditkësha, u goditkëshe, u goditkësh
(goditkej), u goditkëshim, u goditkëshit, u
goditkëshin

Perfect: paskam goditur, paske goditur,
paska goditur, paskemi goditur, paskeni
goditur, paskan goditur

Perfect: qenkam goditur, qenke goditur, qenka
goditur, qenkemi goditur, qenkeni goditur, qenkan
goditur

Past prefect: paskësha goditur, paskëshe
goditur, paskësh (paskej) goditur, paskëshim
goditur, paskëshit goditur, paskëshin goditur

Past perfect: qenkësha goditur, qenkëshe goditur,
qenkësh (qenkej) goditur, qenkëshim goditur,
qenkëshit goditur, qenkëshin goditur

IMPERATIVE
godit; goditni (godisni)

goditu; godituni
INFINITIVE

Present: për të goditur

Present: për t'u goditur

Perfect: për të pasë goditur

Perfect: për të qenë goditur
GERUNDIVE

Present: duke goditur
Present: duke u goditurPerfect: duke pasë
goditur

Perfect: duke qenë goditur

PARTICIPLE
goditur
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ha 'to eat'; hahem 'to be edible, to argue, to make one hungry, to wear out'
Active

Irr. (trans.)

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: ha, ha, ha, hamë, hani, hanë

Present: hahem, hahesh, hahet, hahemi, haheni,
hahen

Continuous present: po ha, po, ha, po ha, po
hamë, po hani, po hanë

Continuous present: po hahem, po hahesh, po
hahet, po hahemi, po haheni, po hahen

Imperfect: haja, haje, hante, hanim, hanit,
hanin

Imperfect: hahesha, haheshe, hahej (hahesh),
haheshim, haheshit, haheshin

Continuous imperfect: po haja, po haje, po
hante, po hanim, po hanit, po hanin

Continuous imperfect: po hahesha, po haheshe, po
hahej (hahesh), po haheshim, po haheshit, po
haheshin

Aorist: hëngra, hëngre, hëngri, hëngrëm,
hëngrët, hëngrën

Aorist: u hëngra, u hëngre, u hëngër, u hëngrëm, u
hëngrët, u hëngrën

Perfect: kam ngrënë, ke ngrënë, ka ngrënë,
kemi ngrënë, keni ngrënë, kanë ngrënë

Perfect: jam ngrënë, je ngrënë, është ngrënë, jemi
ngrënë, jeni ngrënë, janë ngrënë

Past perfect I: kisha ngrënë, kishe ngrënë,
kishte ngrënë, kishim ngrënë, kishit ngrënë,
kishin ngrënë

Past perfect I: isha ngrënë, ishe ngrënë, ishte
ngrënë, ishim ngrënë, ishit ngrënë, ishin ngrënë

Past perfect II: pata ngrënë, pate ngrënë,
pat(i) ngrënë, patëm ngrënë, patët ngrënë,
patën ngrënë

Past perfect II: qeshë ngrënë, qe ngrënë, qe
ngrënë, qemë ngrënë, qetë ngrënë, qenë ngrënë

Future I: do të ha, do të hash, do të hajë, do
të hamë, do të hani, fo të hanë

Future I: do të hahem, do të hahesh, do të hahet,
do të hahemi, do të haheni, do të hahen

Future II: kam për të ngrënë, ke për të
ngrënë, ka për të ngrënë, kemi për të ngrënë,
keni për të ngrënë, kanë për të ngrënë

Future II: kam për t'u ngrënë, ke për t'u ngrënë, ka
për t'u ngrënë, kemi për t'u ngrënë, keni për t'u
ngrënë, kanë për t'u ngrënë

Future perfect I: do të kem ngrënë, do të
kesh ngrënë, do të ketë ngrënë, do të kemi
ngrënë, do të keni ngrënë, do të kenë ngrënë

Future perfect I: do të jem ngrënë, do të jesh
ngrënë, do të jetë ngrënë, do të jemi ngrënë, do të
jeni ngrënë, do të jenë ngrënë
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Future perfect II: kam për të pasë ngrënë, ke
për të pasë ngrënë, ka për të pasë ngrënë,
kemi për të pasë ngrënë, keni për të pasë
ngrënë, kanë për të pasë ngrënë

Future perfect II: kam për të qenë ngrënë, ke për të
qenë ngrënë, ka për të qenë ngrënë, kemi për të
qenë ngrënë, keni për të qenë ngrënë, kanë për të
qenë ngrënë

SUBJUNCTIVE
Present: të ha, të hash, të hajë, të hamë, të
hani, të hanë

Present: të hahem, të hahesh, të hahet, të hahemi,
të haheni, të hahen

Imperfect: të haja, të haje, të hante, të
hanim, të hanit, të hanin

Imperfect: të hahesha, të haheshe, të hahej
(hahesh), të haheshim, të haheshit, haheshin

Perfect: të kem ngrënë, të kesh ngrënë, të
ketë ngrënë, të kemi ngrënë, të keni ngrënë,
të kenë ngrënë

Perfect: të jem ngrënë, të jesh ngrënë, të jetë
ngrënë, të jemi ngrënë, të jeni ngrënë, të jenë
ngrënë

Past perfect: të kisha ngrënë, të kishe
ngrënë, të kishte ngrënë, të kishim ngrënë, të
kishit ngrënë, të kishin ngrënë

Past perfect: të isha ngrënë, të ishe ngrënë, të ishte
ngrënë, të ishim ngrënë, të ishit ngrënë, të ishin
ngrënë

CONDITIONAL
Present: do të haja, do të haje, do të hante,
do të hanim, do të hanit, do të hanin

Present: do të hahesha, do të haheshe, do të hahej
(hahesh), do të haheshim, do të haheshit, do të
haheshin

Perfect: do të kisha ngrënë, do të kishe
ngrënë, do të kishte ngrënë, do të kishim
ngrënë, do të kishit ngrënë, do të kishin
ngrënë

Perfect: do të isha ngrënë, do të ishe ngrënë, do të
ishte ngrënë, do të ishim ngrënë, do të ishit ngrënë,
do të ishin ngrënë
OPTATIVE

Present: ngrënça, ngrënç, ngrëntë, ngrënçim,
ngrënçi, ngrënçin

Present: u ngrënça, u ngrënç, u ngrëntë, u
ngrënçim, u ngrënçi, u ngrënçin

Perfect: paça ngrënë, paç ngrënë, pastë
ngrënë, paçim ngrënë, paçi ngrënë, paçin
ngrënë

Perfect: qofsha ngrënë, qofsh ngrënë, qoftë ngrënë,
qofshim ngrënë, qofshi ngrënë, qofshin ngrënë
ADMIRATIVE

Present: ngrënkam, ngrënke, ngrënka,

Present: u ngrënkam, u ngrënke, u ngrënka, u
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ngrënkemi, ngrënkeni, ngrënkan

ngrënkemi, u ngrënkeni, u ngrënkan

Imperfect: ngrënkësha, ngrënkëshe,
ngrënkësh (ngrënkej), ngrënkëshim,
ngrënkëshit, ngrënkëshin

Imperfect: u ngrënkësha, u ngrënkëshe, u
ngrënkësh (ngrënkej), u ngrënkëshim, u
ngrënkëshit, u ngrënkëshin

Perfect: paskam ngrënë, paske ngrënë, paska
ngrënë, paskemi ngrënë, paskeni ngrënë,
paskan ngrënë

Perfect: qenkam ngrënë, qenke ngrënë, qenka
ngrënë, qenkemi ngrënë, qenkeni ngrënë, qenkan
ngrënë

Past prefect: paskësha ngrënë, paskëshe
ngrënë, paskësh (paskej) ngrënë, paskëshim
ngrënë, paskëshit ngrënë, paskëshin ngrënë

Past perfect: qenkësha ngrënë, qenkëshe ngrënë,
qenkësh (qenkej) ngrënë, qenkëshim ngrënë,
qenkëshit ngrënë, qenkëshin ngrënë
IMPERATIVE

ha; hani

hahu; hahuni
INFINITIVE

Present: për të ngrënë

Present: për t'u ngrënë

Perfect: për të pasë ngrënë

Perfect: për të qenë ngrënë
GERUNDIVE

Present: duke ngrënë

Present: duke u ngrënë

Perfect: duke pasë ngrënë

Perfect: duke qenë ngrënë

PARTICIPLE
ngrënë
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hap 'to open'; hapem 'to be opened'

II-I (trans.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: hap, hap, hap, hapim, hapni, hapin

Present: hapem, hapesh, hapet, hapemi, hapeni,
hapen

Continuous present: po hap, po hap, po hap,
po hapim, po hapni, po hapin

Continuous present: po hapem, po hapesh, po
hapet, po hapemi, po hapeni, po hapen

Imperfect: hapja, hapje, hapte, hapnim,
hapnit, hapnin

Imperfect: hapesha, hapeshe, hapej (hapesh),
hapeshim, hapeshit, hapeshin

Continuous imperfect: po hapja, po hapje,
po hapte, po hapnim, po hapnit, po hapnin

Continuous imperfect: po hapesha, po hapeshe, po
hapej (hapesh), po hapeshim, po hapeshit, po
hapeshin

Aorist: hapa, hape, hapi, hapëm, hapët,
hapën

Aorist: u hapa, u hape, u hap, u hapëm, u hapët, u
hapën

Perfect: kam hapur, ke hapur, ka hapur, kemi
hapur, keni hapur, kanë hapur

Perfect: jam hapur, je hapur, është hapur, jemi
hapur, jeni hapur, janë hapur

Past perfect I: kisha hapur, kishe hapur,
kishte hapur, kishim hapur, kishit hapur,
kishin hapur

Past perfect I: isha hapur, ishe hapur, ishte hapur,
ishim hapur, ishit hapur, ishin hapur

Past perfect II: pata hapur, pate hapur, pat(i)
hapur, patëm hapur, patët hapur, patën hapur

Past perfect II: qeshë hapur, qe hapur, qe hapur,
qemë hapur, qetë hapur, qenë hapur

Future I: do të hap, do të hapësh, do të hapë,
do të hapim, do të hapni, do të hapin

Future I: do të hapem, do të hapesh, do të hapet,
do të hapemi, do të hapeni, do të hapen

Future II: kam për të hapur, ke për të hapur,
ka për të hapur, kemi për të hapur, keni për
të hapur, kanë për të hapur

Future II: kam për t'u hapur, ke për t'u hapur, ka
për t'u hapur, kemi për t'u hapur, keni për t'u hapur,
kanë për t'u hapur

Future perfect I: do të kem hapur, do të kesh
hapur, do të ketë hapur, do të kemi hapur, do
të keni hapur, do të kenë hapur

Future perfect I: do të jem hapur, do të jesh hapur,
do të jetë hapur, do të jemi hapur, do të jeni hapur,
do të jenë hapur

Future perfect II: kam për të pasë hapur, ke
për të pasë hapur, ka për të pasë hapur, kemi

Future perfect II: kam për të qenë hapur, ke për të
qenë hapur, ka për të qenë hapur, kemi për të qenë
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për të pasë hapur, keni për të pasë hapur,
kanë për të pasë hapur,

hapur, keni për të qenë hapur, kanë për të qenë
hapur,
SUBJUNCTIVE

Present: të hap, të hapesh, të hapë, të hapim,
të hapni, të hapin

Present: të hapem, të hapesh, të hapet, të hapemi,
të hapeni, të hapen

Imperfect: të hapja, të hapje, të hapte, të
hapnim, të hapnit, të hapnin

Imperfect: të hapesha, të hapeshe, të hapej
(hapesh), të hapeshim, të hapeshit, të hapeshin

Perfect: të kem hapur, të kesh hapur, të ketë
hapur, të kemi hapur, të keni hapur, të kenë
hapur

Perfect: të jem hapur, të jesh hapur, të jetë hapur,
të jemi hapur, të jeni hapur, të jenë hapur

Past perfect: të kisha hapur, të kishe hapur,
të kishte hapur, të kishim hapur, të kishit
hapur, të kishin hapur

Past perfect: të isha hapur, të ishe hapur, të ishte
hapur, të ishim hapur, të ishit hapur, të ishin hapur

CONDITIONAL
Present: do të hapja, do të hapje, do të hapte,
do të hapnim, do të hapnit, do të hapnin

Present: do të hapesha, do të hapeshe, do të hapej
(hapesh), do të hapeshim, do të hapeshit, do të
hapeshin

Perfect: do të kisha hapur, do të kishe hapur,
do të kishte hapur, do të kishim hapur, do të
kishit hapur, do të kishin hapur

Perfect: do të isha hapur, do të ishe hapur, do të
ishte hapur, do të ishim hapur, do të ishit hapur, do
të ishin hapur
OPTATIVE

Present: hapsha, hapsh, haptë, hapshim,
hapshi, hapshin

Present: u hapsha, u hapsh, u haptë, u hapshim, u
hapshi, u hapshin

Perfect: paça hapur, paç hapur, pastë hapur,
paçim hapur, paçi hapur, paçin hapur

Perfect: qofsha hapur, qofsh hapur, qoftë hapur,
qofshim hapur, qofshi hapur, qofshin hapur
ADMIRATIVE

Present: hapkam, hapke, hapka, hapkemi,
hapkeni, hapkan

Present: u hapkam, u hapke, u hapka, u hapkemi, u
hapkeni, u hapkan

Imperfect: hapkësha, hapkëshe, hapkësh
(hapkej), hapkëshim, hapkëshit, hapkëshin

Imperfect: u hapkësha, u hapkëshe, u hapkësh
(hapkej), u hapkëshim, u hapkëshit, u hapkëshin
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Perfect: paskam hapur, paske hapur, paska
hapur, paskemi hapur, paskeni hapur, paskan
hapur

Perfect: qenkam hapur, qenke hapur, qenka hapur,
qenkemi hapur, qenkeni hapur, qenkan hapur

Past prefect: paskësha hapur, paskëshe
hapur, paskësh (paskej) hapur, paskëshim
hapur, paskëshit hapur, paskëshin hapur

Past perfect: qenkësha hapur, qenkëshe hapur,
qenkësh (qenkej) hapur, qenkëshim hapur,
qenkëshit hapur, qenkëshin hapur
IMPERATIVE

hap; hapni
INFINITIVE
Present: për të hapur

Present: për t'u hapur

Perfect: për të pasë hapur

Perfect: për të qenë hapur
GERUNDIVE

Present: duke hapur

Present: duke u hapur

Perfect: duke pasë hapur

Perfect: duke qenë hapur

PARTICIPLE
hapur
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heq 'to pull'; hiqem 'to be taken away'

II-II-1a (trans.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: heq, heq, heq, heqim, hiqni, heqin

Present: hiqem, hiqesh, hiqet, hiqemi, hiqeni,
hiqen

Continuous present: po heq, po heq, po heq,
po heqim, po hiqni, po heqin

Continuous present: po hiqem, po hiqesh, po
hiqet, po hiqemi, po hiqeni, po hiqen

Imperfect: hiqja, hiqje, hiqte, hiqnim, hiqnit,
hiqnin

Imperfect: hiqesha, hiqeshe, hiqej (hiqesh),
hiqeshim, hiqeshit, hiqeshin

Continuous imperfect: po hiqja, po hiqje, po
hiqte, po hiqnim, po hiqnit, po hiqnin

Continuous imperfect: po hiqesha, po hiqeshe, po
hiqej (hiqesh), po hiqeshim, po hiqeshit, po
hiqeshin

Aorist: hoqa, hoqe, hoqi, hoqëm, hoqët,
hoqën

Aorist: u hoqa, u hoqe, u hoq, u hoqëm, u hoqët, u
hoqën

Perfect: kam hequr, ke hequr, ka hequr, kemi
hequr, keni hequr, kanë hequr

Perfect: jam hequr, je hequr, është hequr, jemi
hequr, jeni hequr, janë hequr

Past perfect I: kisha hequr, kishe hequr,
kishte hequr, kishim hequr, kishit hequr,
kishin hequr

Past perfect I: isha hequr, ishe hequr, ishte hequr,
ishim hequr, ishit hequr, ishin hequr

Past perfect II: pata hequr, pate hequr, pat(i)
hequr, patëm hequr, patët hequr, patën hequr

Past perfect II: qeshë hequr, qe hequr, qe hequr,
qemë hequr, qetë hequr, qenë hequr

Future I: do të heq, do të heqësh, do të heqë,
do të heqim, do të hiqni, do të heqin

Future I: do të hiqem, do të hiqesh, do të hiqet, do
të hiqemi, do të hiqeni, do të hiqen

Future II: kam për të hequr, ke për të hequr,
ka për të hequr, kemi për të hequr, keni për
të hequr, kanë për të hequr

Future II: kam për t'u hequr, ke për t'u hequr, ka
për t'u hequr, kemi për t'u hequr, keni për t'u hequr,
kanë për t'u hequr

Future perfect I: do të kem hequr, do të kesh
hequr, do të ketë hequr, do të kemi hequr, do
të keni hequr, do të kenë hequr

Future perfect I: do të jem hequr, do të jesh hequr,
do të jetë hequr, do të jemi hequr, do të jeni hequr,
do të jenë hequr

Future perfect II: kam për të pasë hequr, ke
për të pasë hequr, ka për të pasë hequr, kemi

Future perfect II: kam për të qenë hequr, ke për të
qenë hequr, ka për të qenë hequr, kemi për të qenë
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për të pasë hequr, keni për të pasë hequr,
kanë për të pasë hequr

hequr, keni për të qenë hequr, kanë për të qenë
hequr
SUBJUNCTIVE

Present: të heq, të heqësh, të heqë, të heqim,
të hiqni, të heqin

Present: të hiqem, të hiqesh, të hiqet, të hiqemi, të
hiqeni, të hiqen

Imperfect: të hiqja, të hiqje, të hiqte, të
hiqnim, të hiqnit, të hiqnin

Imperfect: të hiqesha, të hiqeshe, të hiqej (hiqesh),
të hiqeshim, të hiqeshit, hiqeshin

Perfect: të kem hequr, të kesh hequr, të ketë
hequr, të kemi hequr, të keni hequr, të kenë
hequr

Perfect: të jem hequr, të jesh hequr, të jetë hequr,
të jemi hequr, të jeni hequr, të jenë hequr

Past perfect: të kisha hequr, të kishe hequr,
të kishte hequr, të kishim hequr, të kishit
hequr, të kishin hequr

Past perfect: të isha hequr, të ishe hequr, të ishte
hequr, të ishim hequr, të ishit hequr, të ishin hequr
CONDITIONAL

Present: do të hiqja, do të hiqje, do të hiqte,
do të hiqnim, do të hiqnit, do të hiqnin

Present: do të hiqesha, do të hiqeshe, do të hiqej
(hiqesh), do të hiqeshim, do të hiqeshit, do të
hiqeshin

Perfect: do të kisha hequr, do të kishe hequr,
do të kishte hequr, do të kishim hequr, do të
kishit hequr, do të kishin hequr

Perfect: do të isha hequr, do të ishe hequr, do të
ishte hequr, do të ishim hequr, do të ishit hequr, do
të ishin hequr
OPTATIVE

Present: heqsha, heqsh, heqtë, heqshim,
heqshi, heqshin
Perfect: paça hequr, paç hequr, pastë hequr,
paçim hequr, paçi hequr, paçin hequr

Present: u heqsha, u heqsh, u heqtë, u heqshim, u
heqshi, u heqshin
Perfect: qofsha hequr, qofsh hequr, qoftë hequr,
qofshim hequr, qofshi hequr, qofshin hequr
ADMIRATIVE

Present: heqkam, heqke, heqka, heqkemi,
heqkeni, heqkan

Present: u heqkam, u heqke, u heqka, u heqkemi, u
heqkeni, u heqkan

Imperfect: heqkësha, heqkëshe, heqkësh
(heqkej), heqkëshim, heqkëshit, heqkëshin

Imperfect: u heqkësha, u heqkëshe, u heqkësh
(heqkej), u heqkëshim, u heqkëshit, u heqkëshin
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Perfect: paskam hequr, paske hequr, paska
hequr, paskemi hequr, paskeni hequr, paskan
hequr

Perfect: qenkam hequr, qenke hequr, qenka hequr,
qenkemi hequr, qenkeni hequr, qenkan hequr

Past prefect: paskësha hequr, paskëshe
hequr, paskësh (paskej) hequr, paskëshim
hequr, paskëshit hequr, paskëshin hequr

Past perfect: qenkësha hequr, qenkëshe hequr,
qenkësh (qenkej) hequr, qenkëshim hequr,
qenkëshit hequr, qenkëshin hequr
IMPERATIVE

hiq; hiqni

hiqu; hiquni
INFINITIVE

Present: për të hequr

Present: për t'u hequr

Perfect: për të pasë hequr

Perfect: për të qenë hequr
GERUNDIVE

Present: duke hequr

Present: duke u hequr

Perfect: duke pasë hequr

Perfect: duke qenë hequr

PARTICIPLE
hequr
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hipi 'to go up'

II-I (intrans.)
INDICATIVE

Present: hipi, hipën, hipën, hipim, hipni, hipin
Continuous present: po hipi, po hipën, po hipën, po hipim, po hipit, po hipin
Imperfect: hipja, hipje, hipte, hipnim, hipnit, hipnin
Continuous imperfect: po hipja, po hipje, po hipte, po hipnim, po hipnit, po hipnin
Aorist: hipa, hipe, hipu, hipëm, hipët, hipën
Perfect: kam hipur, ke hipur, ka hipur, kemi hipur, keni hipur, kanë hipur
Past perfect I: kisha hipur, kishe hipur, kishte hipur, kishim hipur, kishit hipur, kishin hipur
Past perfect II: pata hipur, pate hipur, pat(i) hipur, patëm hipur, patët hipur, patën hipur
Future I: do të hipi, do të hipësh, do të hipë, do të hipim, do të hipni, do të hipin
Future II: kam për të hipur, ke për të hipur, ka për të hipur, kemi për të hipur, keni për të hipur, kanë për
të hipur,
Future perfect I: do të kem hipur, do të kesh hipur, do të ke hipur, do të kemi hipur, do të keni hipur, do
të kenë hipur
Future perfect II: kam për të pasë hipur, ke për të pasë hipur,, ka për të pasë hipur, kemi për të pasë
hipur,, keni për të pasë hipur, kanë për të pasë hipur
SUBJUNCTIVE
Present: të hip, të hipësh, të hipë, të hipim, të hipni, të hipin
Imperfect: të hipja, të hipje, të hipte, të hipnim, të hipnit, të hipnin
Perfect: të kem hipur, të kesh hipur, të ketë hipur, të kemi hipur, të keni hipur, të kenë hipur
Past perfect: të kisha hipur, të kishe hipur, të kishte hipur, të kishim hipur, të kishit hipur, të kishin hipur
CONDITIONAL
Present: do të hipja, do të hipje, do të hipte, do të hipnim, do të hipnit, do të hipnin
Perfect: do të kisha hipur, do të kishe hipur, do të kishte hipur, do të kishim hipur, do të kishit hipur, do
të kishin hipur
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OPTATIVE
Present: hipsha, hipsh, hiptë, hipshim, hipshi, hipshin
Perfect: paça hipur, paç hipur, pastë hipur, paçim hipur, paçi hipur, paçin hipur
ADMIRATIVE
Present: hipkam, hipke, hipka, hipkemi, hipkeni, hipkan
Imperfect: hipkësha, hipkëshe, hipkësh (eckej), hipkëshim, hipkëshit, hipkëshin
Perfect: paskam hipur, paske hipur, paska hipur, paskemi hipur, paskeni hipur, paskan hipur
Past perfect: paskësha hipur, paskëshe hipur, paskësh (paskej) hipur, paskëshim hipur, paskëshit hipur,
paskëshin hipur
IMPERATIVE
hip; hipni
INFINITIVE
Present: për të hipur
Perfect: për të pasë hipur
GERUNDIVE
Present: duke hipur
Perfect: duke pasë hipur

PARTICIPLE
hipur
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humbas 'to lose', 'to get lost'

II-II-2b (trans. And intrans.)

Note: Since this verb has both a transitive and intransitive meaning, the passive form isn't necssary, however the mediopassive with the intrnsitive also does seem to exist, and is based on the shorter stem humb-.

INDICATIVE
Present: humbas, humbet, humbet, humbasim, humbitni (humbisni), humbasin
Continuous present: po humbas, po humbet, po humbet, po humbasim, po humbitni (humbisni), po
humbasin
Imperfect: humbitja (humbisja), humbitje (humbisje), humbiste, humbitnim (humbisnim), humbitnit
(humbisnit), humbitnin (humbisnin)
Continuous imperfect: po humbitja (humbisja), po humbitje (humbisje), po humbiste, po humbitnim
(humbisnim), po humbitnit (humbisnit), po humbitnin (humbisnin)
Aorist: humba, humbe, humbi, humbëm, humbët, humbën
Perfect: kam humbur, ke humbur, ka humbur, kemi humbur, keni humbur, kanë humbur
Past perfect I: kisha humbur, kishe humbur, kishte humbur, kishim humbur, kishit humbur, kishin
humbur
Past perfect II: pata humbur, pate humbur, pat(i) humbur, patëm humbur, patët humbur, patën humbur
Future I: do të humbas, do të humbasësh, do të humbasë, do të humbasim, do të humbitni (humbisni),
do të humbasin
Future II: kam për të humbur, ke për të humbur, ka për të humbur, kemi për të humbur, keni për të
humbur, kanë për të humbur
Future perfect I: do të kem humbur, do të kesh humbur, do të ketë humbur, do të kemi humbur, do të
keni humbur, do të kenë humbur
Future perfect II: kam për të pasë humbur, ke për të pasë humbur, ka për të pasë humbur, kemi për të
pasë humbur, keni për të pasë humbur, kanë për të pasë humbur
SUBJUNCTIVE
Present: të humbas, të humbasësh, të humbasë, të humbasim, të humbitni (humbisni), të humbasin
Imperfect: të humbitja (humbisja), të humbitje (humbisje), të humbiste, të humbitnim (humbisnim), të
humbitnit (humbisnit), të humbitnin (humbisnin)
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Perfect: të kem humbur, të kesh humbur, të ketë humbur, të kemi humbur, të keni humbur, të kenë
humbur
Past perfect: të kisha humbur, të kishe humbur, të kishte humbur, të kishim humbur, të kishit humbur, të
kishin humbur
CONDITIONAL
Present: do të humbitja (humbisja), do të humbitje (humbisje), do të humbiste, do të humbitnim
(humbisnim), do të humbitnit (humbisnit), do të humbitnin (humbisnin)
Perfect: do të kisha humbur, do të kishe humbur, do të kishte humbur, do të kishim humbur, do të kishit
humbur, do të kishin humbur
OPTATIVE
Present: humbsha, humbsh, humbtë, humbshim, humbshi, humbshin
Perfect: paça humbur, paç humbur, pastë humbur, paçim humbur, paçi humbur, paçin humbur
ADMIRATIVE
Present: humbkam, humbke, humbka, humbkemi, humbkeni, humbkan
Imperfect: humbkësha, humbkëshe, humbkësh, humbkëshim, humbkësh, humbkëshin
Perfect: paskam humbur, paske humbur, paska humbur, paskemi humbur, paskeni humbur, paskan
humbur
Past prefect: paskësha humbur, paskëshe humbur, paskësh (paskej) humbur, paskëshim humbur,
paskëshit humbur, paskëshin humbur
IMPERATIVE
humbit; humbitni (humbisni)
INFINITIVE
Present: për të humbur
Perfect: për të pasë humbur
GERUNDIVE
Present: duke humbur
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Perfect: duke pasë humbur
PARTICIPLE
humbur
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hyj 'to enter' I-II-3 (intrans.)
INDICATIVE
Present: hyj, hyn hyn, hyjmë, hyni, hyjnë
Continuous present: po hyj, po hyn po hyn, po hyjmë, po hyni, po hyjnë
Imperfect: hyja, hyje, hynte, hynim, hynit, hynin
Continuous imperfect: po hyja, po hyje, po hynte, po hynim, po hynit, po hynin
Aorist: hyra, hyre, hyri, hyrëm, hyrët, hyrën
Perfect: kam hyrë, ke hyrë, ka hyrë, kemi hyrë, keni hyrë, kanë hyrë
Past perfect I: kisha hyrë, kishe hyrë, kishte hyrë, kishim hyrë, kishit hyrë, kishin hyrë
Past perfect II: pata hyrë, pate hyrë, pat(i) hyrë, patëm hyrë, patët hyrë, patën hyrë
Future I: do të hyj, do të hysh, do të hyjë, do të hyjmë, do të hyni, do të hyjnë
Future II: kam për të hyrë, ke për të hyrë, ka për të hyrë, kemi për të hyrë, keni për të hyrë, kanë për të
hyrë
Future perfect I: do të kem hyrë, do të kesh hyrë, do të ke hyrë, do të kemi hyrë, do të keni hyrë, do të
kenë hyrë
Future perfect II: kam për të pasë hyrë, ke për të pasë hyrë,, ka për të pasë hyrë,, kemi për të pasë hyrë,,
keni për të pasë hyrë,, kanë për të pasë hyrë
SUBJUNCTIVE
Present: të hyj, të hysh, të hyjë, të hyjmë, të hyni, të hyjnë
Imperfect: të hyja, të hyje, të hynte, të hynim, të hynit, të hynin
Perfect: të kem hyrë, të kesh hyrë, të ketë hyrë, të kemi hyrë, të keni hyrë, të kenë hyrë
Past perfect: të kisha hyrë, të kishe hyrë, të kishte hyrë, të kishim hyrë, të kishit hyrë, të kishin hyrë
CONDITIONAL
Present: do të hyja, do të hyje, do të hynte, do të hynim, do të hynit, do të hynin
Perfect: do të kisha hyrë, do të kishe hyrë, do të kishte hyrë, do të kishim hyrë, do të kishit hyrë, do të
kishin hyrë
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OPTATIVE
Present: hyfsha, hyfsh, hyftë, hyfshim, hyfshi, hyfshin
Perfect: paça hyrë, paç hyrë, pastë hyrë, paçim hyrë, paçi hyrë, paçin hyrë
ADMIRATIVE
Present: hykam, hyke, hyka, hykemi, hykeni, hykan
Imperfect: hykësha, hykëshe, hykësh, hykëshim, hykëshit, hykëshin
Perfect: paskam hyrë, paske hyrë, paska hyrë, paskemi hyrë, paskeni hyrë, paskan hyrë
Past Prefect: paskësha hyrë, paskëshe hyrë, paskësh hyrë, paskëshim hyrë, paskëshit hyrë, paskëshin
hyrë
IMPERATIVE
hyr; hyni
INFINITIVE
Present: për të hyrë
Perfect: për të pasë hyrë
GERUNDIVE
Present: duke hyrë
Perfect: duke pasë hyrë
PARTICIPLE
hyrë
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iki 'to walk'

II-I (intrans.)
INDICATIVE

Present: iki, ikën, ikën, ikim, ikni, ikin
Continuous present: po iki, po ikën, po ikën, po ikim, po ikit, po ikin
Imperfect: ikja, ikje, ikte, iknim, iknit, iknin
Continuous imperfect: po ikja, po ikje, po ikte, po iknim, po iknit, po iknin
Aorist: ika, ike, iku, ikëm, ikët, ikën
Perfect: kam ikur, ke ikur, ka ikur, kemi ikur, keni ikur, kanë ikur
Past perfect I: kisha ikur, kishe ikur, kishte ikur, kishim ikur, kishit ikur, kishin ikur
Past perfect II: pata ikur, pate ikur, pat(i) ikur, patëm ikur, patët ikur, patën ikur
Future I: do të iki, do të ikësh, do të ikë, do të ikim, do të ikni, do të ikin
Future II: kam për të ikur, ke për të ikur, ka për të ikur, kemi për të ikur, keni për të ikur, kanë për të
ikur,
Future perfect I: do të kem ikur, do të kesh ikur, do të ke ikur, do të kemi ikur, do të keni ikur, do të
kenë ikur
Future perfect II: kam për të pasë ikur, ke për të pasë ikur,, ka për të pasë ikur, kemi për të pasë ikur,,
keni për të pasë ikur, kanë për të pasë ikur
SUBJUNCTIVE
Present: të ik, të ikësh, të ikë, të ikim, të ikni, të ikin
Imperfect: të ikja, të ikje, të ikte, të iknim, të iknit, të iknin
Perfect: të kem ikur, të kesh ikur, të ketë ikur, të kemi ikur, të keni ikur, të kenë ikur
Past perfect: të kisha ikur, të kishe ikur, të kishte ikur, të kishim ikur, të kishit ikur, të kishin ikur
CONDITIONAL
Present: do të ikja, do të ikje, do të ikte, do të iknim, do të iknit, do të iknin
Perfect: do të kisha ikur, do të kishe ikur, do të kishte ikur, do të kishim ikur, do të kishit ikur, do të
kishin ikur
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OPTATIVE
Present: iksha, iksh, iktë, ikshim, ikshi, ikshin
Perfect: paça ikur, paç ikur, pastë ikur, paçim ikur, paçi ikur, paçin ikur
ADMIRATIVE
Present: ikkam, ikke, ikka, ikkemi, ikkeni, ikkan
Imperfect: ikkësha, ikkëshe, ikkësh (ikkej), ikkëshim, ikkëshit, ikkëshin
Perfect: paskam ikur, paske ikur, paska ikur, paskemi ikur, paskeni ikur, paskan ikur
Past perfect: paskësha ikur, paskëshe ikur, paskësh (paskej) ikur, paskëshim ikur, paskëshit ikur,
paskëshin ikur
IMPERATIVE
ik; ikni
INFINITIVE
Present: për të ikur
Perfect: për të pasë ikur
GERUNDIVE
Present: duke ikur
Perfect: duke pasë ikur
PARTICIPLE
ikur
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jam 'to be';

Irr. (auxiliary verb)
INDICATIVE

Present: jam, je, është, jemi, jeni, janë
Imperfect: isha, ishe, ishte, ishim, ishit, ishin
Aorist: qeshë, qe, qe, qemë, qetë, qenë
Perfect: kam qenë, ke qenë, ka qenë, kemi qenë, keni qenë, kanë qenë
Past perfect I: kisha qenë, kishe qenë, kishte qenë, kishim qenë, kishit qenë, kishin qenë
Past perfect II: pata qenë, pate qenë, pat(i) qenë, patëm qenë, patët qenë, patën qenë
Future I: do të jem, do të jesh, do të jetë, do të jemi, do të jeni, do të jeni
Future II: kam për të qenë, ke për të qenë, ka për të qenë, kemi për të qenë, keni për të qenë, kanë për të
qenë
Future perfect I: do të kem qenë, do të kesh qenë, do të ke qenë, do të kemi qenë, do të keni qenë, do të
kenë qenë
Future perfect II: kam për të pasë qenë, ke për të pasë qenë, ka për të pasë qenë, kemi për të pasë qenë,
keni për të pasë qenë, kanë për të pasë qenë
SUBJUNCTIVE
Present: të jem, të jesh, të jetë, të jemi, të jeni, të jeni
Imperfect: të isha, të ishe, të ishte, të ishim, të ishit, të ishin
Perfect: të kem qenë, të kesh qenë, të ketë qenë, të kemi qenë, të keni qenë, të kenë qenë
Past perfect: të kisha qenë, të kishe qenë, të kishte qenë, të kishim qenë, të kishit qenë, të kishin qenë
CONDITIONAL
Present: do të isha, do të ishe, do të ishte, do të ishim, do të ishit, do të ishin
Perfect: do të kisha qenë, do të kishe qenë, do të kishte qenë, do të kishim qenë, do të kishit qenë, do të
kishin qenë
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OPTATIVE
Present: qofsha, qofsh, qoftë, qofshim, qofshi, qofshin
Perfect: paça qenë, paç qenë, pastë qenë, paçim qenë, paçi qenë, paçin qenë
ADMIRATIVE
Present: qenkam, qenke, qenka, qenkemi, qenkeni, qenkan
Imperfect: qenkësha, qenkëshe, qenkësh (qenkej), qenkëshim, qenkëshit, qenkëshin
Perfect: paskam qenë, paske qenë, paska qenë, paskemi qenë, paskeni qenë, paskan qenë
Past perfect: paskësha qenë, paskëshe qenë, paskësh (paskej) qenë, paskëshim qenë, paskëshit qenë,
paskëshin qenë
IMPERATIVE
ji; jini
INFINITIVE
Present: për të qenë
GERUNDIVE
Present: duke qenë
Perfect: duke pasë qenë
PARTICIPLE
qenë
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jap 'to give'; jepem 'to be given; to dedicate onself'
Active

Irr. (trans.)
Medio-Passive

INDICATIVE
Present: jap, jep, jep, japim, jepni, japin

Present: jepem, jepesh, jepet, jepemi, jepeni, jepen

Continuous present: po jap, po jep, po jep,
po japim, po jepni, po japin

Continuous present: po jepem, po jepesh, po jepet,
po jepemi, po jepeni, po jepen

Imperfect: jepja, jepje, jepte, jepnim, jepnit,
jepnin

Imperfect: jepesha, jepeshe, jepej (jepesh),
jepeshim, jepeshit, jepeshin

Continuous imperfect: po jepja, po jepje, po
jepnte, po jepnim, po jepnit, po jepnin

Continuous imperfect: po jepesha, po jepeshe, po
jepej (jepesh), po jepeshim, po jepeshit, po
jepeshin

Aorist: dhashë, dhe, dha, dhamë, dhatë,
dhanë

Aorist: u dhashë, u dhe, u dha, u dhamë, u dhatë, u
dhanë

Perfect: kam dhënë, ke dhënë, ka dhënë,
kemi dhënë, keni dhënë, kanë dhënë

Perfect: jam dhënë, je dhënë, është dhënë, jemi
dhënë, jeni dhënë, janë dhënë

Past perfect I: kisha dhënë, kishe dhënë,
kishte dhënë, kishim dhënë, kishit dhënë,
kishin dhënë

Past perfect I: isha dhënë, ishe dhënë, ishte dhënë,
ishim dhënë, ishit dhënë, ishin dhënë

Past perfect II: pata dhënë, pate dhënë, pat(i)
dhënë, patëm dhënë, patët dhënë, patën
dhënë

Past perfect II: qeshë dhënë, qe dhënë, qe dhënë,
qemë dhënë, qetë dhënë, qenë dhënë

Future I: do të jap, do të japësh, do të japë,
do të japim, do të jepni, do të japin

Future I: do të jepem, do të jepesh, do të jepet, do
të jepemi, do të jepeni, do të jepen

Future II: kam për të dhënë, ke për të dhënë,
ka për të dhënë, kemi për të dhënë, keni për
të dhënë, kanë për të dhënë

Future II: kam për t'u dhënë, ke për t'u dhënë, ka
për t'u dhënë, kemi për t'u dhënë, keni për t'u
dhënë, kanë për t'u dhënë

Future perfect I: do të kem dhënë, do të kesh
dhënë, do të ketë dhënë, do të kemi dhënë,
do të keni dhënë, do të kenë dhënë

Future perfect I: do të jem dhënë, do të jesh dhënë,
do të jetë dhënë, do të jemi dhënë, do të jeni
dhënë, do të jenë dhënë

Future perfect II: kam për të pasë dhënë, ke
për të pasë dhënë, ka për të pasë dhënë,

Future perfect II: kam për të qenë dhënë, ke për të
qenë dhënë, ka për të qenë dhënë, kemi për të qenë
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kemi për të pasë dhënë, keni për të pasë
dhënë, kanë për të pasë dhënë

dhënë, keni për të qenë dhënë, kanë për të qenë
dhënë
SUBJUNCTIVE

Present: të jap, të japësh, të japë, të japim, të
jepni, të japin

Present: të jepem, të jepesh, të jepet, të jepemi, të
jepeni, të jepen

Imperfect: të jepja, të jepje, të jepte, të
jepnim, të jepnit, të jepnin

Imperfect: të jepesha, të jepeshe, të jepej (jepesh),
të jepeshim, të jepeshit, jepeshin

Perfect: të kem dhënë, të kesh dhënë, të ketë
dhënë, të kemi dhënë, të keni dhënë, të kenë
dhënë

Perfect: të jem dhënë, të jesh dhënë, të jetë dhënë,
të jemi dhënë, të jeni dhënë, të jenë dhënë

Past perfect: të kisha dhënë, të kishe dhënë,
të kishte dhënë, të kishim dhënë, të kishit
dhënë, të kishin dhënë

Past perfect: të isha dhënë, të ishe dhënë, të ishte
dhënë, të ishim dhënë, të ishit dhënë, të ishin
dhënë

CONDITIONAL
Present: do të jepja, do të jepje, do të jepte,
do të jepnim, do të jepnit, do të jepnin

Present: do të jepesha, do të jepeshe, do të jepej
(jepesh), do të jepeshim, do të jepeshit, do të
jepeshin

Perfect: do të kisha dhënë, do të kishe
dhënë, do të kishte dhënë, do të kishim
dhënë, do të kishit dhënë, do të kishin dhënë

Perfect: do të isha dhënë, do të ishe dhënë, do të
ishte dhënë, do të ishim dhënë, do të ishit dhënë,
do të ishin dhënë
OPTATIVE

Present: dhënça, dhënç, dhëntë, dhënçim,
dhënçi, dhënçin

Present: u dhënça, u dhënç, u dhëntë, u dhënçim, u
dhënçi, u dhënçin

Perfect: paça dhënë, paç dhënë, pastë dhënë,
paçim dhënë, paçi dhënë, paçin dhënë

Perfect: qofsha dhënë, qofsh dhënë, qoftë dhënë,
qofshim dhënë, qofshi dhënë, qofshin dhënë

ADMIRATIVE
Present: dhënkam, dhënke, dhënka,
dhënkemi, dhënkeni, dhënkan

Present: u dhënkam, u dhënke, u dhënka, u
dhënkemi, u dhënkeni, u dhënkan

Imperfect: dhënkësha, dhënkëshe, dhënkësh
(dhënkej), dhënkëshim, dhënkëshit,
dhënkëshin

Imperfect: u dhënkësha, u dhënkëshe, u dhënkësh
(dhënkej), u dhënkëshim, u dhënkëshit, u
dhënkëshin
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Perfect: paskam dhënë, paske dhënë, paska
dhënë, paskemi dhënë, paskeni dhënë,
paskan dhënë

Perfect: qenkam dhënë, qenke dhënë, qenka dhënë,
qenkemi dhënë, qenkeni dhënë, qenkan dhënë

Past prefect: paskësha dhënë, paskëshe
dhënë, paskësh (paskej) dhënë, paskëshim
dhënë, paskëshit dhënë, paskëshin dhënë

Past perfect: qenkësha dhënë, qenkëshe dhënë,
qenkësh (qenkej) dhënë, qenkëshim dhënë,
qenkëshit dhënë, qenkëshin dhënë
IMPERATIVE

jep; jepni

jepu; jepuni
INFINITIVE

Present: për të dhënë

Present: për t'u dhënë

Perfect: për të pasë dhënë

Perfect: për të qenë dhënë
GERUNDIVE

Present: duke dhënë

Present: duke u dhënë

Perfect: duke pasë dhënë

Perfect: duke qenë dhënë

PARTICIPLE
dhënë
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kam 'to have' (also auxiliary verb for forming active perfect tenses). Irr. (trans. but no mediopassive form)
INDICATIVE
Present: kam, ke, ka, kemi, keni, kanë
Imperfect: kisha, kishe, kishte, kishim, kishit, kishin
Aorist: pata, pate, pati, patëm, patët, patën
Perfect: kam pasur, ke pasur, ka pasur, kemi pasur, keni pasur, kanë pasur
Past perfect I: kisha pasur, kishe pasur, kishte pasur, kishim pasur, kishit pasur, kishin pasur
Past perfect II: pata pasur, pate pasur, pat(i) pasur, patëm pasur, patët pasur, patën pasur
Future I: do të kem, do të kesh, do të ketë, do të kemi, do të keni, do të keni
Future II: kam për të pasur, ke për të pasur, ka për të pasur, kemi për të pasur, keni për të pasur, kanë
për të pasur
Future perfect I: do të kem pasur, do të kesh pasur, do të ke pasur, do të kemi pasur, do të keni pasur, do
të kenë pasur
Future perfect II: kam për të pasur pasur, ke për të pasur pasur, ka për të pasur pasur, kemi për të pasur
pasur, keni për të pasur pasur, kanë për të pasur pasur
SUBJUNCTIVE
Present: të kem, të kesh, të ketë, të kemi, të keni, të kenë
Imperfect: të kisha, të kishe, të kishte, të kishim, të kishit, të kishin
Perfect: të kem pasur, të kesh pasur, të ketë pasur, të kemi pasur, të keni pasur, të kenë pasur
Past perfect: të kisha pasur, të kishe pasur, të kishte pasur, të kishim pasur, të kishit pasur, të kishin
pasur
CONDITIONAL
Present: do të kisha, do të kishe, do të kishte, do të kishim, do të kishit, do të kishin
Perfect: do të kisha pasur, do të kishe pasur, do të kishte pasur, do të kishim pasur, do të kishit pasur, do
të kishin pasur
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OPTATIVE
Present: paça, paç, pastë, paçim, paçi, paçin
Perfect: paça pasur, paç pasur, pastë pasur, paçim pasur, paçi pasur, paçin pasur
ADMIRATIVE
Present: paskam, paske, paska, paskemi, paskeni, paskan
Imperfect: paskësha, paskëshe, paskësh (paskej), paskëshim, paskëshit, paskëshin
Perfect: paskam pasur, paske pasur, paska pasur, paskemi pasur, paskeni pasur, paskan pasur
Past perfect: paskësha pasur, paskëshe pasur, paskësh (paskej) pasur, paskëshim pasur, paskëshit pasur,
paskëshin pasur
IMPERATIVE
ki; kini
INFINITIVE
për të pasur
GERUNDIVE
Present: duke pasur
Perfect: duke pasur pasur
PARTICIPLE
pasur

kthej 'to turn'; kthehem 'to be turned; to return'
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Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: kthej, kthen, kthen, kthejmë, ktheni,
kthejnë

Present: kthehem, kthehesh, kthehet, kthehemi,
ktheheni, kthehen

Continuous present: po kthej, po kthen, po
kthen, po kthejmë, po ktheni, po kthejnë

Continuous present: po kthehem, po kthehesh, po
kthehet, po kthehemi, po ktheheni, po kthehen

Imperfect: ktheja, ktheje, kthente, kthenim,
kthenit, kthenin

Imperfect: kthehesha, ktheheshe, kthehej
(kthehesh), ktheheshim, ktheheshit, ktheheshin

Continuous imperfect: po ktheja, po ktheje,
po kthente, po kthenim, po kthenit, po
kthenin

Continuous imperfect: po kthehesha, po ktheheshe,
po kthehej (kthehesh), po ktheheshim, po
ktheheshit, po ktheheshin

Aorist: ktheva, ktheve, ktheu, kthyem,
kthyet, kthyen

Aorist: u ktheva, u ktheve, u kthye, u kthyem, u
kthyet, u kthyen

perfect: kam kthyer, ke kthyer, ka kthyer,
kemi kthyer, keni kthyer, kanë kthyer

perfect: jam kthyer, je kthyer, është kthyer, jemi
kthyer, jeni kthyer, janë kthyer

Past perfect I: kisha kthyer, kishe kthyer,
kishte kthyer, kishim kthyer, kishit kthyer,
kishin kthyer

Past perfect I: isha kthyer, ishe kthyer, ishte kthyer,
ishim kthyer, ishit kthyer, ishin kthyer

Past perfect II: pata kthyer, pate kthyer,
pat(i) kthyer, patëm kthyer, patët kthyer,
patën kthyer

Past perfect II: qeshë kthyer, qe kthyer, qe kthyer,
qemë kthyer, qetë kthyer, qenë kthyer

Future I: do të kthej, do të kthesh, do të
kthejë, do të kthejmë, do të ktheni, do të
kthejnë

Future I: do të kthehem, do të kthehesh, do të
kthehet, do të kthehemi, do të ktheheni, do të
kthehen

Future II: kam për të kthyer, ke për të kthyer,
ka për të kthyer, kemi për të kthyer, keni për
të kthyer, kanë për të kthyer

Future II: kam për t'u kthyer, ke për t'u kthyer, ka
për t'u kthyer, kemi për t'u kthyer, keni për t'u
kthyer, kanë për t'u kthyer

Future perfect I: do të kem kthyer, do të
kesh kthyer, do të ketë kthyer, do të kemi
kthyer, do të keni kthyer, do të kenë kthyer

Future perfect I: do të jem kthyer, do të jesh
kthyer, do të jetë kthyer, do të jemi kthyer, do të
jeni kthyer, do të jenë kthyer

Future perfect II: kam për të pasë kthyer, ke
për të pasë kthyer, ka për të pasë kthyer,

Future perfect II: kam për të qenë kthyer, ke për të
qenë kthyer, ka për të qenë kthyer, kemi për të
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kemi për të pasë kthyer, keni për të pasë
kthyer, kanë për të pasë kthyer

qenë kthyer, keni për të qenë kthyer, kanë për të
qenë kthyer
SUBJUNCTIVE

Present: të kthej, të kthesh, të kthejë, të
kthejmë, të ktheni, të kthejnë

Present: të kthehem, të kthehesh, të kthehet, të
kthehemi, të ktheheni, të kthehen

Imperfect: të ktheja, të ktheje, të kthente, të
kthenim, të kthenit, të kthenin

Imperfect: të kthehesha, të ktheheshe, të kthehej
(kthehesh), të ktheheshim, të ktheheshit,
ktheheshin

Perfect: të kem kthyer, të kesh kthyer, të
ketë kthyer, të kemi kthyer, të keni kthyer, të
kenë kthyer

Perfect: të jem kthyer, të jesh kthyer, të jetë kthyer,
të jemi kthyer, të jeni kthyer, të jenë kthyer

Past perfect: të kisha kthyer, të kishe kthyer,
të kishte kthyer, të kishim kthyer, të kishit
kthyer, të kishin kthyer

Past perfect: të isha kthyer, të ishe kthyer, të ishte
kthyer, të ishim kthyer, të ishit kthyer, të ishin
kthyer

CONDITIONAL
Present: do të ktheja, do të ktheje, do të
kthente, do të kthenim, do të kthenit, do të
kthenin

Present: do të kthehesha, do të ktheheshe, do të
kthehej (kthehesh), do të ktheheshim, do të
ktheheshit, do të ktheheshin

Perfect: do të kisha kthyer, do të kishe
kthyer, do të kishte kthyer, do të kishim
kthyer, do të kishit kthyer, do të kishin
kthyer

Perfect: do të isha kthyer, do të ishe kthyer, do të
ishte kthyer, do të ishim kthyer, do të ishit kthyer,
do të ishin kthyer
OPTATIVE

Present: kthefsha, kthefsh, ktheftë,
kthefshim, kthefshi, kthefshin

Present: u kthefsha, u kthefsh, u ktheftë, u
kthefshim, u kthefshi, u kthefshin

Perfect: paça kthyer, paç kthyer, pastë
kthyer, paçim kthyer, paçi kthyer, paçin
kthyer

Perfect: qofsha kthyer, qofsh kthyer, qoftë kthyer,
qofshim kthyer, qofshi kthyer, qofshin kthyer
ADMIRATIVE

Present: kthyekam, kthyeke, kthyeka,
kthyekemi, kthyekeni, kthyekan

Present: u kthyekam, u kthyeke, u kthyeka, u
kthyekemi, u kthyekeni, u kthyekan
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Imperfect: kthyekësha, kthyekëshe,
kthyekësh (kthyekej), kthyekëshim,
kthyekëshit, kthyekëshin

Imperfect: u kthyekësha, u kthyekëshe, u
kthyekësh (kthyekej), u kthyekëshim, u
kthyekëshit, u kthyekëshin

Perfect: paskam kthyer, paske kthyer, paska
kthyer, paskemi kthyer, paskeni kthyer,
paskan kthyer

Perfect: qenkam kthyer, qenke kthyer, qenka
kthyer, qenkemi kthyer, qenkeni kthyer, qenkan
kthyer

Past prefect: paskësha kthyer, paskëshe
kthyer, paskësh (paskej) kthyer, paskëshim
kthyer, paskëshit kthyer, paskëshin kthyer

Past perfect: qenkësha kthyer, qenkëshe kthyer,
qenkësh (qenkej) kthyer, qenkëshim kthyer,
qenkëshit kthyer, qenkëshin kthyer
IMPERATIVE

kthe; ktheni

kthehu; kthehuni
INFINITIVE

Present: për të kthyer

Present: për t'u kthyer

Perfect: për të pasë kthyer

Perfect: për të qenë kthyer
GERUNDIVE

Present: duke kthyer

Present: duke u kthyer

Perfect: duke pasë kthyer

Perfect: duke qenë kthyer

PARTICIPLE
kthyer
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lë 'to let, to leave'; lihem 'to be left'

Irr. (trans.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: lë, lë, lë, lëmë, lini, lënë

Present: lihem, lihesh, lihet, lihemi, liheni, lihen

Continuous present: po lë, po lë, po lë, po
lëmë, po lini, po lënë

Continuous present: po lihem, po lihesh, po lihet,
po lihemi, po liheni, po lihen

Imperfect: lija, lije, linte, linim, linit, linin

Imperfect: lihesha, liheshe, lihej (lihesh), liheshim,
liheshit, liheshin

Continuous imperfect: po lija, po lije, po
linte, po linim, po linit, po linin

Continuous imperfect: po lihesha, po liheshe, po
lihej (lihesh), po liheshim, po liheshit, po liheshin

Aorist: lashë, le, la, lamë, latë, lanë

Aorist: u lashë, u le, u la, u lamë, u latë, u lanë

Perfect: kam lënë, ke lënë, ka lënë, kemi
lënë, keni lënë, kanë lënë

Perfect: jam lënë, je lënë, është lënë, jemi lënë,
jeni lënë, janë lënë

Past perfect I: kisha lënë, kishe lënë, kishte
lënë, kishim lënë, kishit lënë, kishin lënë

Past perfect I: isha lënë, ishe lënë, ishte lënë, ishim
lënë, ishit lënë, ishin lënë

Past perfect II: pata lënë, pate lënë, pat(i)
lënë, patëm lënë, patët lënë, patën lënë

Past perfect II: qeshë lënë, qe lënë, qe lënë, qemë
lënë, qetë lënë, qenë lënë

Future I: do të lë, do të lësh, do të lërë, do të
lëmë, do të lini, do të lënë

Future I: do të lihem, do të lihesh, do të lihet, do të
lihemi, do të liheni, do të lihen

Future II: kam për të lënë, ke për të lënë, ka
për të lënë, kemi për të lënë, keni për të lënë,
kanë për të lënë

Future II: kam për t'u lënë, ke për t'u lënë, ka për
t'u lënë, kemi për t'u lënë, keni për t'u lënë, kanë
për t'u lënë

Future perfect I: do të kem lënë, do të kesh
lënë, do të ketë lënë, do të kemi lënë, do të
keni lënë, do të kenë lënë

Future perfect I: do të jem lënë, do të jesh lënë, do
të jetë lënë, do të jemi lënë, do të jeni lënë, do të
jenë lënë

Future perfect II: kam për të pasë lënë, ke
për të pasë lënë, ka për të pasë lënë, kemi
për të pasë lënë, keni për të pasë lënë, kanë
për të pasë lënë

Future perfect II: kam për të qenë lënë, ke për të
qenë lënë, ka për të qenë lënë, kemi për të qenë
lënë, keni për të qenë lënë, kanë për të qenë lënë
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SUBJUNCTIVE
Present: të lë, të lësh, të lërë, të lëmë, të lini,
të lënë

Present: të lihem, të lihesh, të lihet, të lihemi, të
liheni, të lihen

Imperfect: të lija, të lije, të linte, të linim, të
linit, të linin

Imperfect: të lihesha, të liheshe, të lihej (lihesh), të
liheshim, të liheshit, liheshin

Perfect: të kem lënë, të kesh lënë, të ketë
lënë, të kemi lënë, të keni lënë, të kenë lënë

Perfect: të jem lënë, të jesh lënë, të jetë lënë, të
jemi lënë, të jeni lënë, të jenë lënë

Past perfect: të kisha lënë, të kishe lënë, të
kishte lënë, të kishim lënë, të kishit lënë, të
kishin lënë

Past perfect: të isha lënë, të ishe lënë, të ishte lënë,
të ishim lënë, të ishit lënë, të ishin lënë

CONDITIONAL
Present: do të lija, do të lije, do të linte, do të
linim, do të linit, do të linin

Present: do të lihesha, do të liheshe, do të lihej
(lihesh), do të liheshim, do të liheshit, do të
liheshin

Perfect: do të kisha lënë, do të kishe lënë, do
të kishte lënë, do të kishim lënë, do të kishit
lënë, do të kishin lënë

Perfect: do të isha lënë, do të ishe lënë, do të ishte
lënë, do të ishim lënë, do të ishit lënë, do të ishin
lënë
OPTATIVE

Present: lënça, lënç, piftë, lënçim, lënçi,
lënçin

Present: u lënça, u lënç, u piftë, u lënçim, u lënçi, u
lënçin

Perfect: paça lënë, paç lënë, pastë lënë,
paçim lënë, paçi lënë, paçin lënë

Perfect: qofsha lënë, qofsh lënë, qoftë lënë,
qofshim lënë, qofshi lënë, qofshin lënë
ADMIRATIVE

Present: lënkam, lënke, lënka, lënkemi,
lënkeni, lënkan

Present: u lënkam, u lënke, u lënka, u lënkemi, u
lënkeni, u lënkan

Imperfect: lënkësha, lënkëshe, lënkësh
(lënkej), lënkëshim, lënkëshit, lënkëshin

Imperfect: u lënkësha, u lënkëshe, u lënkësh
(lënkej), u lënkëshim, u lënkëshit, u lënkëshin

Perfect: paskam lënë, paske lënë, paska lënë,
paskemi lënë, paskeni lënë, paskan lënë

Perfect: qenkam lënë, qenke lënë, qenka lënë,
qenkemi lënë, qenkeni lënë, qenkan lënë

Past prefect: paskësha lënë, paskëshe lënë,

Past perfect: qenkësha lënë, qenkëshe lënë,
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paskësh (paskej) lënë, paskëshim lënë,
paskëshit lënë, paskëshin lënë

qenkësh (qenkej) lënë, qenkëshim lënë, qenkëshit
lënë, qenkëshin lënë
IMPERATIVE

lër; lini

lihu; lihuni
INFINITIVE

Present: për të lënë

Present: për t'u lënë

Perfect: për të pasë lënë

Perfect: për të qenë lënë
GERUNDIVE

Present: duke lënë

Present: duke u lënë

Perfect: duke pasë lënë

Perfect: duke qenë lënë

PARTICIPLE
lënë
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lidh 'to tie'; lidhem 'to be tied; to unite'

II-I (trans.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: lidh, lidh, lidh, lidhim, lidhni, lidhin

Present: lidhem, lidhesh, lidhet, lidhemi, lidheni,
lidhen

Continuous present: po lidh, po lidh, po lidh,
po lidhim, po lidhni, po lidhin

Continuous present: po lidhem, po lidhesh, po
lidhet, po lidhemi, po lidheni, po lidhen

Imperfect: lidhja, lidhje, lidhte, lidhnim,
lidhnit, lidhnin

Imperfect: lidhesha, lidheshe, lidhej (lidhesh),
lidheshim, lidheshit, lidheshin

Continuous imperfect: po lidhja, po lidhje,
po lidhte, po lidhnim, po lidhnit, po lidhnin

Continuous imperfect: po lidhesha, po lidheshe, po
lidhej (lidhesh), po lidheshim, po lidheshit, po
lidheshin

Aorist: lidha, lidhe, lidhi, lidhëm, lidhët,
lidhën

Aorist: u lidha, u lidhe, u lidh, u lidhëm, u lidhët, u
lidhën

Perfect: kam lidhur, ke lidhur, ka lidhur,
kemi lidhur, keni lidhur, kanë lidhur

Perfect: jam lidhur, je lidhur, është lidhur, jemi
lidhur, jeni lidhur, janë lidhur

Past perfect I: kisha lidhur, kishe lidhur,
kishte lidhur, kishim lidhur, kishit lidhur,
kishin lidhur

Past perfect I: isha lidhur, ishe lidhur, ishte lidhur,
ishim lidhur, ishit lidhur, ishin lidhur

Past perfect II: pata lidhur, pate lidhur, pat(i)
lidhur, patëm lidhur, patët lidhur, patën
lidhur

Past perfect II: qeshë lidhur, qe lidhur, qe lidhur,
qemë lidhur, qetë lidhur, qenë lidhur

Future I: do të lidh, do të lidhësh, do të
lidhë, do të lidhim, do të lidhni, do të lidhin

Future I: do të lidhem, do të lidhesh, do të lidhet,
do të lidhemi, do të lidheni, do të lidhen

Future II: kam për të lidhur, ke për të lidhur,
ka për të lidhur, kemi për të lidhur, keni për
të lidhur, kanë për të lidhur

Future II: kam për t'u lidhur, ke për t'u lidhur, ka
për t'u lidhur, kemi për t'u lidhur, keni për t'u
lidhur, kanë për t'u lidhur

Future perfect I: do të kem lidhur, do të kesh
lidhur, do të ketë lidhur, do të kemi lidhur,
do të keni lidhur, do të kenë lidhur

Future perfect I: do të jem lidhur, do të jesh lidhur,
do të jetë lidhur, do të jemi lidhur, do të jeni lidhur,
do të jenë lidhur

Future perfect II: kam për të pasë lidhur, ke

Future perfect II: kam për të qenë lidhur, ke për të
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për të pasë lidhur, ka për të pasë lidhur, kemi
për të pasë lidhur, keni për të pasë lidhur,
kanë për të pasë lidhur,

qenë lidhur, ka për të qenë lidhur, kemi për të qenë
lidhur, keni për të qenë lidhur, kanë për të qenë
lidhur,

SUBJUNCTIVE
Present: të lidh, të lidhesh, të lidhë, të
lidhim, të lidhni, të lidhin

Present: të lidhem, të lidhesh, të lidhet, të lidhemi,
të lidheni, të lidhen

Imperfect: të lidhja, të lidhje, të lidhte, të
lidhnim, të lidhnit, të lidhnin

Imperfect: të lidhesha, të lidheshe, të lidhej
(lidhesh), të lidheshim, të lidheshit, të lidheshin

Perfect: të kem lidhur, të kesh lidhur, të ketë
lidhur, të kemi lidhur, të keni lidhur, të kenë
lidhur

Perfect: të jem lidhur, të jesh lidhur, të jetë lidhur,
të jemi lidhur, të jeni lidhur, të jenë lidhur

Past perfect: të kisha lidhur, të kishe lidhur,
të kishte lidhur, të kishim lidhur, të kishit
lidhur, të kishin lidhur

Past perfect: të isha lidhur, të ishe lidhur, të ishte
lidhur, të ishim lidhur, të ishit lidhur, të ishin lidhur

CONDITIONAL
Present: do të lidhja, do të lidhje, do të
lidhnte, do të lidhnim, do të lidhnit, do të
lidhnin

Present: do të lidhesha, do të lidheshe, do të lidhej
(lidhesh), do të lidheshim, do të lidheshit, do të
lidheshin

Perfect: do të kisha lidhur, do të kishe lidhur,
do të kishte lidhur, do të kishim lidhur, do të
kishit lidhur, do të kishin lidhur

Perfect: do të isha lidhur, do të ishe lidhur, do të
ishte lidhur, do të ishim lidhur, do të ishit lidhur,
do të ishin lidhur
OPTATIVE

Present: lidhsha, lidhsh, lidhtë, lidhshim,
lidhshi, lidhshin

Present: u lidhsha, u lidhsh, u lidhtë, u lidhshim, u
lidhshi, u lidhshin

Perfect: paça lidhur, paç lidhur, pastë lidhur,
paçim lidhur, paçi lidhur, paçin lidhur

Perfect: qofsha lidhur, qofsh lidhur, qoftë lidhur,
qofshim lidhur, qofshi lidhur, qofshin lidhur

ADMIRATIVE
Present: lidhkam, lidhke, lidhka, lidhkemi,
lidhkeni, lidhkan

Present: u lidhkam, u lidhke, u lidhka, u lidhkemi,
u lidhkeni, u lidhkan

Imperfect: lidhkësha, lidhkëshe, lidhkësh
(lidhkej), lidhkëshim, lidhkëshit, lidhkëshin

Imperfect: u lidhkësha, u lidhkëshe, u lidhkësh
(lidhkej), u lidhkëshim, u lidhkëshit, u lidhkëshin

１３４

Back to Index
Perfect: paskam lidhur, paske lidhur, paska
lidhur, paskemi lidhur, paskeni lidhur,
paskan lidhur

Perfect: qenkam lidhur, qenke lidhur, qenka lidhur,
qenkemi lidhur, qenkeni lidhur, qenkan lidhur

Past prefect: paskësha lidhur, paskëshe
lidhur, paskësh (paskej) lidhur, paskëshim
lidhur, paskëshit lidhur, paskëshin lidhur

Past perfect: qenkësha lidhur, qenkëshe lidhur,
qenkësh (qenkej) lidhur, qenkëshim lidhur,
qenkëshit lidhur, qenkëshin lidhur
IMPERATIVE

lidh; lidhni
INFINITIVE
Present: për të lidhur

Present: për t'u lidhur

Perfect: për të pasë lidhur

Perfect: për të qenë lidhur
GERUNDIVE

Present: duke lidhur

Present: duke u lidhur

Perfect: duke pasë lidhur

Perfect: duke qenë lidhur

PARTICIPLE
lidhur
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marr 'to take'; merrem 'to be taken'

II-II-1b (trans.)

Note that the root vowel does not become i in the 3p pl., medio-passive, etc. as happens commonly in other verbs, although
in the spoekn language it does occasionally become i based on analogy.1

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: marr, merr, merr, marrim, merrni,
marrin

Present: merrem, merresh, merret, merremi,
merreni, merren

Continuous present: po marr, po merr, po
merr, po marrim, po merrni, po marrin

Continuous present: po merrem, po merresh, po
merret, po merremi, po merreni, po merren

Imperfect: merrja, merrje, merrte, merrnim,
merrnit, merrnin

Imperfect: merresha, merreshe, merrej (merresh),
merreshim, merreshit, merreshin

Continuous imperfect: po merrja, po merrje,
po merrnte, po merrnim, po merrnit, po
merrnin

Continuous imperfect: po merresha, po merreshe,
po merrej (merresh), po merreshim, po merreshit,
po merreshin

Aorist: mora, more, mori, morëm, morët,
morën

Aorist: u mora, u more, u mor (muar), u morëm, u
morët, u morën

Perfect: kam marrë, ke marrë, ka marrë,
kemi marrë, keni marrë, kanë marrë

Perfect: jam marrë, je marrë, është marrë, jemi
marrë, jeni marrë, janë marrë

Past perfect I: kisha marrë, kishe marrë,
kishte marrë, kishim marrë, kishit marrë,
kishin marrë

Past perfect I: isha marrë, ishe marrë, ishte marrë,
ishim marrë, ishit marrë, ishin marrë

Past perfect II: pata marrë, pate marrë, pat(i)
marrë, patëm marrë, patët marrë, patën
marrë

Past perfect II: qeshë marrë, qe marrë, qe marrë,
qemë marrë, qetë marrë, qenë marrë

Future I: do të marr, do të marrësh, do të
marrë, do të marrim, do të merrni, do të
marrin

Future I: do të merrem, do të merresh, do të
merret, do të merremi, do të merreni, do të merren

Future II: kam për të marrë, ke për të marrë,
ka për të marrë, kemi për të marrë, keni për
të marrë, kanë për të marrë

Future II: kam për t'u marrë, ke për t'u marrë, ka
për t'u marrë, kemi për t'u marrë, keni për t'u
marrë, kanë për t'u marrë

Future perfect I: do të kem marrë, do të kesh
marrë, do të ketë marrë, do të kemi marrë,

Future perfect I: do të jem marrë, do të jesh marrë,
do të jetë marrë, do të jemi marrë, do të jeni marrë,
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do të keni marrë, do të kenë marrë

do të jenë marrë

Future perfect II: kam për të pasë marrë, ke
për të pasë marrë, ka për të pasë marrë, kemi
për të pasë marrë, keni për të pasë marrë,
kanë për të pasë marrë

Future perfect II: kam për të qenë marrë, ke për të
qenë marrë, ka për të qenë marrë, kemi për të qenë
marrë, keni për të qenë marrë, kanë për të qenë
marrë

SUBJUNCTIVE
Present: të marr, të marrësh, të marrë, të
marrim, të merrni, të marrin

Present: të merrem, të merresh, të merret, të
merremi, të merreni, të merren

Imperfect: të merrja, të merrje, të merrte, të
merrnim, të merrnit, të merrnin

Imperfect: të merresha, të merreshe, të merrej
(merresh), të merreshim, të merreshit, merreshin

Perfect: të kem marrë, të kesh marrë, të ketë
marrë, të kemi marrë, të keni marrë, të kenë
marrë

Perfect: të jem marrë, të jesh marrë, të jetë marrë,
të jemi marrë, të jeni marrë, të jenë marrë

Past perfect: të kisha marrë, të kishe marrë,
të kishte marrë, të kishim marrë, të kishit
marrë, të kishin marrë

Past perfect: të isha marrë, të ishe marrë, të ishte
marrë, të ishim marrë, të ishit marrë, të ishin marrë

CONDITIONAL
Present: do të merrja, do të merrje, do të
merrte, do të merrnim, do të merrnit, do të
merrnin

Present: do të merresha, do të merreshe, do të
merrej (merresh), do të merreshim, do të merreshit,
do të merreshin

Perfect: do të kisha marrë, do të kishe marrë,
do të kishte marrë, do të kishim marrë, do të
kishit marrë, do të kishin marrë

Perfect: do të isha marrë, do të ishe marrë, do të
ishte marrë, do të ishim marrë, do të ishit marrë,
do të ishin marrë
OPTATIVE

Present: marrsha, marrsh, marrtë, marrshim,
marrshi, marrshin

Present: u marrsha, u marrsh, u marrtë, u
marrshim, u marrshi, u marrshin

Perfect: paça marrë, paç marrë, pastë marrë,
paçim marrë, paçi marrë, paçin marrë

Perfect: qofsha marrë, qofsh marrë, qoftë marrë,
qofshim marrë, qofshi marrë, qofshin marrë

ADMIRATIVE
Present: marrkam, marrke, marrka,
marrkemi, marrkeni, marrkan

Present: u marrkam, u marrke, u marrka, u
marrkemi, u marrkeni, u marrkan
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Imperfect: marrkësha, marrkëshe, marrkësh
(marrkej), marrkëshim, marrkëshit,
marrkëshin

Imperfect: u marrkësha, u marrkëshe, u marrkësh
(marrkej), u marrkëshim, u marrkëshit, u
marrkëshin

Perfect: paskam marrë, paske marrë, paska
marrë, paskemi marrë, paskeni marrë,
paskan marrë

Perfect: qenkam marrë, qenke marrë, qenka marrë,
qenkemi marrë, qenkeni marrë, qenkan marrë

Past prefect: paskësha marrë, paskëshe
marrë, paskësh (paskej) marrë, paskëshim
marrë, paskëshit marrë, paskëshin marrë

Past perfect: qenkësha marrë, qenkëshe marrë,
qenkësh (qenkej) marrë, qenkëshim marrë,
qenkëshit marrë, qenkëshin marrë
IMPERATIVE

merr; merrni

merru; merruni
INFINITIVE

Present: për të marrë

Present: për t'u marrë

Perfect: për të pasë marrë

Perfect: për të qenë marrë
GERUNDIVE

Present: duke marrë

Present: duke u marrë

Perfect: duke pasë marrë

Perfect: duke qenë marrë

PARTICIPLE
marrë

１３８

Back to Index
mat 'to measure'; matem 'to be measured; to compete'
Active

II-I-1 (trans.)
Medio-Passive

INDICATIVE
Present: mat (mas), mat, mat, matim, matni
(masni), matin

Present: matem, matesh, matet, matemi, mateni,
maten

Continuous present: po mat (mas), po mat,
po mat, po matim, po matni (masni), po
matin

Continuous present: po matem, po matesh, po
matet, po matemi, po mateni, po maten

Imperfect: matja (masja), matje (masje),
maste, matnim (masnim), matnit (masnit),
matnin (masnin)

Imperfect: matesha, mateshe, matej (matesh),
mateshim, mateshit, mateshin

Continuous imperfect: po matja (masja), po
matje (masje), po maste, po matnim
(masnim), po matnit (masnit), po matnin
(masnin)

Continuous imperfect: po matesha, po mateshe, po
matej (matesh), po mateshim, po mateshit, po
mateshin

Aorist: mata, mate, mati, matëm, matët,
matën

Aorist: u mata, u mate, u mat, u matëm, u matët, u
matën

Perfect: kam matur, ke matur, ka matur,
kemi matur, keni matur, kanë matur

Perfect: jam matur, je matur, është matur, jemi
matur, jeni matur, janë matur

Past perfect I: kisha matur, kishe matur,
kishte matur, kishim matur, kishit matur,
kishin matur

Past perfect I: isha matur, ishe matur, ishte matur,
ishim matur, ishit matur, ishin matur

Past perfect II: pata matur, pate matur, pat(i)
matur, patëm matur, patët matur, patën
matur

Past perfect II: qeshë matur, qe matur, qe matur,
qemë matur, qetë matur, qenë matur

Future I: do të mat, do të matësh, do të matë,
do të matim, do të matni, do të matin

Future I: do të matem, do të matesh, do të matet,
do të matemi, do të mateni, do të maten

Future II: kam për të matur, ke për të matur,
ka për të matur, kemi për të matur, keni për
të matur, kanë për të matur

Future II: kam për t'u matur, ke për t'u matur, ka
për t'u matur, kemi për t'u matur, keni për t'u
matur, kanë për t'u matur

Future perfect I: do të kem matur, do të kesh
matur, do të ketë matur, do të kemi matur, do

Future perfect I: do të jem matur, do të jesh matur,
do të jetë matur, do të jemi matur, do të jeni matur,
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të keni matur, do të kenë matur

do të jenë matur

Future perfect II: kam për të pasë matur, ke
për të pasë matur, ka për të pasë matur, kemi
për të pasë matur, keni për të pasë matur,
kanë për të pasë matur

Future perfect II: kam për të qenë matur, ke për të
qenë matur, ka për të qenë matur, kemi për të qenë
matur, keni për të qenë matur, kanë për të qenë
matur

SUBJUNCTIVE
Present: të mat (mas), të matësh (masësh), të
matë (masë), të matim, të matni (masni), të
matin

Present: të matem, të matesh, të matet, të matemi,
të mateni, të maten

Imperfect: të matja (masja), të matje
(masje), të maste, të matnim (masnim), të
matnit (masnit), të matnin (masnin)

Imperfect: të matesha, të mateshe, të matej
(matesh), të mateshim, të mateshit, të mateshin

Perfect: të kem matur, të kesh matur, të ketë
matur, të kemi matur, të keni matur, të kenë
matur

Perfect: të jem matur, të jesh matur, të jetë matur,
të jemi matur, të jeni matur, të jenë matur

Past perfect: të kisha matur, të kishe matur,
të kishte matur, të kishim matur, të kishit
matur, të kishin matur

Past perfect: të isha matur, të ishe matur, të ishte
matur, të ishim matur, të ishit matur, të ishin matur

CONDITIONAL
Present: do të matja (masja), do të matje
(masje), do të maste, do të matnim
(masnim), do të matnit (masnit), do të
matnin (masnin)

Present: do të matesha, do të mateshe, do të matej
(matesh), do të mateshim, do të mateshit, do të
mateshin

Perfect: do të kisha matur, do të kishe matur,
do të kishte matur, do të kishim matur, do të
kishit matur, do të kishin matur

Perfect: do të isha matur, do të ishe matur, do të
ishte matur, do të ishim matur, do të ishit matur, do
të ishin matur
OPTATIVE

Present: matsha, matsh, mattë, matshim,
matshi, matshin

Present: u matsha, u matsh, u mattë, u matshim, u
matshi, u matshin

Perfect: paça matur, paç matur, pastë matur,
Perfect: qofsha matur, qofsh matur, qoftë matur,
paçim matur, paçi matur, paçin matur
qofshim matur, qofshi matur, qofshin matur
ADMIRATIVE
Present: matkam, matke, matka, matkemi,

Present: u matkam, u matke, u matka, u matkemi,
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matkeni, matkan

u matkeni, u matkan

Imperfect: matkësha, matkëshe, matkësh
(matkej), matkëshim, matkëshit, matkëshin

Imperfect: u matkësha, u matkëshe, u matkësh
(matkej), u matkëshim, u matkëshit, u matkëshin

Perfect: paskam matur, paske matur, paska
matur, paskemi matur, paskeni matur,
paskan matur

Perfect: qenkam matur, qenke matur, qenka matur,
qenkemi matur, qenkeni matur, qenkan matur

Past prefect: paskësha matur, paskëshe
matur, paskësh (paskej) matur, paskëshim
matur, paskëshit matur, paskëshin matur

Past perfect: qenkësha matur, qenkëshe matur,
qenkësh (qenkej) matur, qenkëshim matur,
qenkëshit matur, qenkëshin matur
IMPERATIVE

mat; matni (masni)

matu; matuni
INFINITIVE

Present: për të matur

Present: për t'u matur

Perfect: për të pasë matur

Perfect: për të qenë matur
GERUNDIVE

Present: duke matur

Present: duke u matur

Perfect: duke pasë matur

Perfect: duke qenë matur

PARTICIPLE
matur
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mbaj 'to hold'; mbahem 'to be held, to take care of oneself '
Active

I-II-2 (tr.)
Medio-Passive

INDICATIVE
Present: mbaj, mban, mban, mbajmë, mbani,
mbajnë

Present: mbahem, mbahesh, mbahet, mbahemi,
mbaheni, mbahen

Continuous present: po mbaj, po mban, po
mban, po mbajmë, po mbani, po mbajnë

Continuous present: po mbahem, po mbahesh, po
mbahet, po mbahemi, po mbaheni, po mbahen

Imperfect: mbaja, mbaje, mbante, mbanim,
mbanit, mbanin

Imperfect: mbahesha, mbaheshe, mbahej
(mbahesh), mbaheshim, mbaheshit, mbaheshin

Continuous imperfect: po mbaja, po mbaje,
po mbante, po mbanim, po mbanit, po
mbanin

Continuous imperfect: po mbahesha, po mbaheshe,
po mbahej (mbahesh), po mbaheshim, po
mbaheshit, po mbaheshin

Aorist: mbajta, mbajte, mbajti, mbajtëm,
mbajtët, mbajtën

Aorist: u mbajta, u mbajte, u mbajt, u mbajtëm, u
mbajtët, u mbajtën

Perfect: kam mbajtur, ke mbajtur, ka
mbajtur, kemi mbajtur, keni mbajtur, kanë
mbajtur

Perfect: jam mbajtur, je mbajtur, është mbajtur,
jemi mbajtur, jeni mbajtur, janë mbajtur

Past perfect I: kisha mbajtur, kishe mbajtur,
kishte mbajtur, kishim mbajtur, kishit
mbajtur, kishin mbajtur

Past perfect I: isha mbajtur, ishe mbajtur, ishte
mbajtur, ishim mbajtur, ishit mbajtur, ishin mbajtur

Past perfect II: pata mbajtur, pate mbajtur,
pat(i) mbajtur, patëm mbajtur, patët mbajtur,
patën mbajtur

Past perfect II: qeshë mbajtur, qe mbajtur, qe
mbajtur, qemë mbajtur, qetë mbajtur, qenë mbajtur

Future I: do të mbaj, do të mbash, do të
mbajë, do të mbajmë, do të mbani, do të
mbajnë

Future I: do të mbahem, do të mbahesh, do të
mbahet, do të mbahemi, do të mbaheni, do të
mbahen

Future II: kam për të mbajtur, ke për të
mbajtur, ka për të mbajtur, kemi për të
mbajtur, keni për të mbajtur, kanë për të
mbajtur

Future II: kam për t'u mbajtur, ke për t'u mbajtur,
ka për t'u mbajtur, kemi për t'u mbajtur, keni për
t'u mbajtur, kanë për t'u mbajtur

Future perfect I: do të kem mbajtur, do të

Future perfect I: do të jem mbajtur, do të jesh
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kesh mbajtur, do të ketë mbajtur, do të kemi
mbajtur, do të keni mbajtur, do të kenë
mbajtur

mbajtur, do të jetë mbajtur, do të jemi mbajtur, do
të jeni mbajtur, do të jenë mbajtur

Future perfect II: kam për të pasë mbajtur,
ke për të pasë mbajtur, ka për të pasë
mbajtur, kemi për të pasë mbajtur, keni për
të pasë mbajtur, kanë për të pasë mbajtur

Future perfect II: kam për të qenë mbajtur, ke për
të qenë mbajtur, ka për të qenë mbajtur, kemi për
të qenë mbajtur, keni për të qenë mbajtur, kanë për
të qenë mbajtur
SUBJUNCTIVE

Imperfect: të mbaja, të mbaje, të mbante, të
mbanim, të mbanit, të mbanin

Imperfect: të mbahesha, të mbaheshe, të mbahej
(mbahesh), të mbaheshim, të mbaheshit,
mbaheshin

Perfect: të kem mbajtur, të kesh mbajtur, të
ketë mbajtur, të kemi mbajtur, të keni
mbajtur, të kenë mbajtur

Perfect: të jem mbajtur, të jesh mbajtur, të jetë
mbajtur, të jemi mbajtur, të jeni mbajtur, të jenë
mbajtur

Past perfect: të kisha mbajtur, të kishe
Past perfect: të isha mbajtur, të ishe mbajtur, të
mbajtur, të kishte mbajtur, të kishim
ishte mbajtur, të ishim mbajtur, të ishit mbajtur, të
mbajtur, të kishit mbajtur, të kishin mbajtur
ishin mbajtur
CONDITIONAL
Present: do të mbaja, do të mbaje, do të
mbante, do të mbanim, do të mbanit, do të
mbanin

Present: do të mbahesha, do të mbaheshe, do të
mbahej (mbahesh), do të mbaheshim, do të
mbaheshit, do të mbaheshin

Perfect: do të kisha mbajtur, do të kishe
mbajtur, do të kishte mbajtur, do të kishim
mbajtur, do të kishit mbajtur, do të kishin
mbajtur

Perfect: do të isha mbajtur, do të ishe mbajtur, do
të ishte mbajtur, do të ishim mbajtur, do të ishit
mbajtur, do të ishin mbajtur
OPTATIVE

Present: mbajtsha, mbajtsh, mbajttë,
mbajtshim, mbajtshi, mbajtshin
Perfect: paça mbajtur, paç mbajtur, pastë
mbajtur, paçim mbajtur, paçi mbajtur, paçin
mbajtur

Present: u mbajtsha, u mbajtsh, u mbajttë, u
mbajtshim, u mbajtshi, u mbajtshin
Perfect: qofsha mbajtur, qofsh mbajtur, qoftë
mbajtur, qofshim mbajtur, qofshi mbajtur, qofshin
mbajtur
ADMIRATIVE

Present: mbajtkam, mbajtke, mbajtka,
mbajtkemi, mbajtkeni, mbajtkan

Present: u mbajtkam, u mbajtke, u mbajtka, u
mbajtkemi, u mbajtkeni, u mbajtkan

Imperfect: mbajtkësha, mbajtkëshe,

Imperfect: u mbajtkësha, u mbajtkëshe, u
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mbajtkësh, mbajtkëshim, mbajtkëshit,
mbajtkëshin

mbajtkësh, u mbajtkëshim, u mbajtkëshit, u
mbajtkëshin

Perfect: paskam mbajtur, paske mbajtur,
paska mbajtur, paskemi mbajtur, paskeni
mbajtur, paskan mbajtur

Perfect: qenkam mbajtur, qenke mbajtur, qenka
mbajtur, qenkemi mbajtur, qenkeni mbajtur,
qenkan mbajtur

Past prefect: paskësha mbatur, paskëshe
mbatur, paskësh mbatur, paskëshim mbatur,
paskëshit mbatur, paskëshin mbatur

Past perfect: qenkësha mbatur, qenkëshe mbatur,
qenkësh mbatur, qenkëshim mbatur, qenkëshit
mbatur, qenkëshin mbatur
IMPERATIVE

mbaj; mbani

mbahu; mbahuni

Present: për të mbajtur

Present: për t'u mbajtur

Perfect: për të pasë mbajtur

Perfect: për të qenë mbajtur
GERUNDIVE

Present: duke mbajtur

Present: duke u mbajtur

Perfect: duke pasë mbajtur

Perfect: duke qenë pasë mbajtur
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mbledh 'to gather; mblidhem 'to assemble (together)'
(trans.)
Active

II-II-1a
Medio-Passive

INDICATIVE
Present: mbledh, mbledh, mbledh,
mbledhim, mblidhni, mbledhin

Present: mblidhem, mblidhesh, mblidhet,
mblidhemi, mblidheni, mblidhen

Continuous present: po mbledh, po mbledh,
po mbledh, po mbledhim, po mblidhni, po
mbledhin

Continuous present: po mblidhem, po mblidhesh,
po mblidhet, po mblidhemi, po mblidheni, po
mblidhen

Imperfect: mblidhja, mblidhje, mblidhte,
mblidhnim, mblidhnit, mblidhnin

Imperfect: mblidhesha, mblidheshe, mblidhej
(mblidhesh), mblidheshim, mblidheshit,
mblidheshin

Continuous imperfect: po mblidhja, po
mblidhje, po mblidhte, po mblidhnim, po
mblidhnit, po mblidhnin

Continuous imperfect: po mblidhesha, po
mblidheshe, po mblidhej (mblidhesh), po
mblidheshim, po mblidheshit, po mblidheshin

Aorist: mblodha, mblodhe, mblodhi,
mblodhëm, mblodhët, mblodhën

Aorist: u mblodha, u mblodhe, u mblodh, u
mblodhëm, u mblodhët, u mblodhën

Perfect: kam mbledhur, ke mbledhur, ka
mbledhur, kemi mbledhur, keni mbledhur,
kanë mbledhur

Perfect: jam mbledhur, je mbledhur, është
mbledhur, jemi mbledhur, jeni mbledhur, janë
mbledhur

Past perfect I: kisha mbledhur, kishe
mbledhur, kishte mbledhur, kishim
mbledhur, kishit mbledhur, kishin mbledhur

Past perfect I: isha mbledhur, ishe mbledhur, ishte
mbledhur, ishim mbledhur, ishit mbledhur, ishin
mbledhur

Past perfect II: pata mbledhur, pate
mbledhur, pat(i) mbledhur, patëm mbledhur,
patët mbledhur, patën mbledhur

Past perfect II: qeshë mbledhur, qe mbledhur, qe
mbledhur, qemë mbledhur, qetë mbledhur, qenë
mbledhur

Future I: do të mbledh, do të mbledhësh, do
të mblethë, do të mbledhim, do të mblidhni,
do të mblidhin

Future I: do të mblidhem, do të mblidhesh, do të
mblidhet, do të mblidhemi, do të mblidheni, do të
mblidhen

Future II: kam për të mbledhur, ke për të
mbledhur, ka për të mbledhur, kemi për të
mbledhur, keni për të mbledhur, kanë për të
mbledhur

Future II: kam për t'u mbledhur, ke për t'u
mbledhur, ka për t'u mbledhur, kemi për t'u
mbledhur, keni për t'u mbledhur, kanë për t'u
mbledhur
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Future perfect I: do të kem mbledhur, do të
kesh mbledhur, do të ketë mbledhur, do të
kemi mbledhur, do të keni mbledhur, do të
kenë mbledhur

Future perfect I: do të jem mbledhur, do të jesh
mbledhur, do të jetë mbledhur, do të jemi
mbledhur, do të jeni mbledhur, do të jenë
mbledhur

Future perfect II: kam për të pasë mbledhur,
ke për të pasë mbledhur, ka për të pasë
mbledhur, kemi për të pasë mbledhur, keni
për të pasë mbledhur, kanë për të pasë
mbledhur,

Future perfect II: kam për të qenë mbledhur, ke
për të qenë mbledhur, ka për të qenë mbledhur,
kemi për të qenë mbledhur, keni për të qenë
mbledhur, kanë për të qenë mbledhur,

SUBJUNCTIVE
Present: të mbledh, të mbledhesh, të
mbledhur, të mbledhim, të mblidhni, të
mbledhin

Present: të mblidhem, të mblidhesh, të mblidhet, të
mblidhemi, të mblidheni, të mblidhen

Imperfect: të mblidhja, të mblidhje, të
mblidhte, të mblidhnim, të mblidhnit, të
mblidhnin

Imperfect: të mblidhesha, të mblidheshe, të
mblidhej (mblidhesh), të mblidheshim, të
mblidheshit, të mblidheshin

Perfect: të kem mbledhur, të kesh mbledhur,
të ketë mbledhur, të kemi mbledhur, të keni
mbledhur, të kenë mbledhur

Perfect: të jem mbledhur, të jesh mbledhur, të jetë
mbledhur, të jemi mbledhur, të jeni mbledhur, të
jenë mbledhur

Past perfect: të kisha mbledhur, të kishe
mbledhur, të kishte mbledhur, të kishim
mbledhur, të kishit mbledhur, të kishin
mbledhur

Past perfect: të isha mbledhur, të ishe mbledhur, të
ishte mbledhur, të ishim mbledhur, të ishit
mbledhur, të ishin mbledhur
CONDITIONAL

Present: do të mblidhja, do të mblidhje, do të
mblidhnte, do të mblidhnim, do të
mblidhnit, do të mblidhnin

Present: do të mblidhesha, do të mblidheshe, do të
mblidhej (mblidhesh), do të mblidheshim, do të
mblidheshit, do të mblidheshin

Perfect: do të kisha mbledhur, do të kishe
mbledhur, do të kishte mbledhur, do të
kishim mbledhur, do të kishit mbledhur, do
të kishin mbledhur

Perfect: do të isha mbledhur, do të ishe mbledhur,
do të ishte mbledhur, do të ishim mbledhur, do të
ishit mbledhur, do të ishin mbledhur
OPTATIVE

Present: mbledhsha, mbledhsh, mbledhtë,
mbledhshim, mbledhshi, mbledhshin

Present: u mbledhsha, u mbledhsh, u mbledhtë, u
mbledhshim, u mbledhshi, u mbledhshin
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Perfect: paça mbledhur, paç mbledhur, pastë
mbledhur, paçim mbledhur, paçi mbledhur,
paçin mbledhur

Perfect: qofsha mbledhur, qofsh mbledhur, qoftë
mbledhur, qofshim mbledhur, qofshi mbledhur,
qofshin mbledhur

ADMIRATIVE
Present: mbledhkam, mbledhke, mbledhka,
mbledhkemi, mbledhkeni, mbledhkan

Present: u mbledhkam, u mbledhke, u mbledhka, u
mbledhkemi, u mbledhkeni, u mbledhkan

Imperfect: mbledhkësha, mbledhkëshe,
mbledhkësh (mbledhkej), mbledhkëshim,
mbledhkëshit, mbledhkëshin

Imperfect: u mbledhkësha, u mbledhkëshe, u
mbledhkësh (mbledhkej), u mbledhkëshim, u
mbledhkëshit, u mbledhkëshin

Perfect: paskam mbledhur, paske mbledhur,
paska mbledhur, paskemi mbledhur, paskeni
mbledhur, paskan mbledhur

Perfect: qenkam mbledhur, qenke mbledhur, qenka
mbledhur, qenkemi mbledhur, qenkeni mbledhur,
qenkan mbledhur

Past prefect: paskësha mbledhur, paskëshe
mbledhur, paskësh (paskej) mbledhur,
paskëshim mbledhur, paskëshit mbledhur,
paskëshin mbledhur

Past perfect: qenkësha mbledhur, qenkëshe
mbledhur, qenkësh (qenkej) mbledhur, qenkëshim
mbledhur, qenkëshit mbledhur, qenkëshin
mbledhur
IMPERATIVE

mblidh; mblidhni
INFINITIVE
Present: për të mbledhur

Present: për t'u mbledhur

Perfect: për të pasë mbledhur

Perfect: për të qenë mbledhur
GERUNDIVE

Present: duke mbledhur

Present: duke u mbledhur

Perfect: duke pasë mbledhur

Perfect: duke qenë mbledhur

PARTICIPLE
mbledhur
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mbruj 'to knead'; mbruhem 'to be kneaded; to prepare oneself'
Active

I-II-2 (tr.)

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: mbruj, mbrun, mbrun, mbrujmë,
mbruni, mbrujnë

Present: mbruhem, mbruhesh, mbruhet, mbruhemi,
mbruheni, mbruhen

Continuous present: po mbruj, po mbrun,
po mbrun, po mbrujmë, po mbruni, po
mbrujnë

Continuous present: po mbruhem, po mbruhesh, po
mbruhet, po mbruhemi, po mbruheni, po mbruhen

Imperfect: mbruja, mbruje, mbrunte,
mbrunim, mbrunit, mbrunin

Imperfect: mbruhesha, mbruheshe, mbruhej
(mbruhesh), mbruheshim, mbruheshit, mbruheshin

Continuous imperfect: po mbruja, po
mbruje, po mbrunte, po mbrunim, po
mbrunit, po mbrunin

Continuous imperfect: po mbruhesha, po
mbruheshe, po mbruhej (mbruhesh), po
mbruheshim, po mbruheshit, po mbruheshin

Aorist: mbrujta, mbrujte, mbrujti,
mbrujtëm, mbrujtët, mbrujtën

Aorist: u mbrujta, u mbrujte, u mbrujt, u mbrujtëm,
u mbrujtët, u mbrujtën

Perfect: kam mbrujtur, ke mbrujtur, ka
mbrujtur, kemi mbrujtur, keni mbrujtur,
kanë mbrujtur

Perfect: jam mbrujtur, je mbrujtur, është mbrujtur,
jemi mbrujtur, jeni mbrujtur, janë mbrujtur

Past perfect I: kisha mbrujtur, kishe
mbrujtur, kishte mbrujtur, kishim mbrujtur,
kishit mbrujtur, kishin mbrujtur

Past perfect I: isha mbrujtur, ishe mbrujtur, ishte
mbrujtur, ishim mbrujtur, ishit mbrujtur, ishin
mbrujtur

Past perfect II: pata mbrujtur, pate mbrujtur,
pat(i) mbrujtur, patëm mbrujtur, patët
mbrujtur, patën mbrujtur

Past perfect II: qeshë mbrujtur, qe mbrujtur, qe
mbrujtur, qemë mbrujtur, qetë mbrujtur, qenë
mbrujtur

Future I: do të mbruj, do të mbrush, do të
mbrujë, do të mbrujmë, do të mbruni, do të
mbrujnë

Future I: do të mbruhem, do të mbruhesh, do të
mbruhet, do të mbruhemi, do të mbruheni, do të
mbruhen

Future II: kam për të mbrujtur, ke për të
mbrujtur, ka për të mbrujtur, kemi për të
mbrujtur, keni për të mbrujtur, kanë për të
mbrujtur

Future II: kam për t'u mbrujtur, ke për t'u mbrujtur,
ka për t'u mbrujtur, kemi për t'u mbrujtur, keni për
t'u mbrujtur, kanë për t'u mbrujtur

Future perfect I: do të kem mbrujtur, do të

Future perfect I: do të jem mbrujtur, do të jesh
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kesh mbrujtur, do të ketë mbrujtur, do të
kemi mbrujtur, do të keni mbrujtur, do të
kenë mbrujtur

mbrujtur, do të jetë mbrujtur, do të jemi mbrujtur,
do të jeni mbrujtur, do të jenë mbrujtur

Future perfect II: kam për të pasë mbrujtur,
ke për të pasë mbrujtur, ka për të pasë
mbrujtur, kemi për të pasë mbrujtur, keni
për të pasë mbrujtur, kanë për të pasë
mbrujtur

Future perfect II: kam për të qenë mbrujtur,
ke për të qenë mbrujtur, ka për të qenë
mbrujtur, kemi për të qenë mbrujtur, keni
për të qenë mbrujtur, kanë për të qenë
mbrujtur

SUBJUNCTIVE
Present: të mbruj, të mbrush, të mbrujë, të
mbrujmë, të mbruni, të mbrujnë

Present: të mbruhem, të mbruhesh, të
mbruhet, të mbruhemi, të mbruheni, të
mbruhen

Imperfect: të mbruja, të mbruje, të mbrunte,
të mbrunim, të mbrunit, të mbrunin

Imperfect: të mbruhesha, të mbruheshe, të
mbruhej (mbruhesh), të mbruheshim, të
mbruheshit, mbruheshin

Perfect: të kem mbrujtur, të kesh mbrujtur,
të ketë mbrujtur, të kemi mbrujtur, të keni
mbrujtur, të kenë mbrujtur

Perfect: të jem mbrujtur, të jesh mbrujtur, të
jetë mbrujtur, të jemi mbrujtur, të jeni
mbrujtur, të jenë mbrujtur

Past perfect: të kisha mbrujtur, të kishe
mbrujtur, të kishte mbrujtur, të kishim
mbrujtur, të kishit mbrujtur, të kishin
mbrujtur

Past perfect: të isha mbrujtur, të ishe
mbrujtur, të ishte mbrujtur, të ishim
mbrujtur, të ishit mbrujtur, të ishin mbrujtur
CONDITIONAL

Present: do të mbruja, do të mbruje, do të
mbrunte, do të mbrunim, do të mbrunit, do
të mbrunin

Present: do të mbruhesha, do të mbruheshe,
do të mbruhej (mbruhesh), do të
mbruheshim, do të mbruheshit, do të
mbruheshin

Perfect: do të kisha mbrujtur, do të kishe
mbrujtur, do të kishte mbrujtur, do të kishim
mbrujtur, do të kishit mbrujtur, do të kishin
mbrujtur

Perfect: do të isha mbrujtur, do të ishe
mbrujtur, do të ishte mbrujtur, do të ishim
mbrujtur, do të ishit mbrujtur, do të ishin
mbrujtur

OPTATIVE
Present: mbrujtsha, mbrujtsh, mbrujttë,
mbrujtshim, mbrujtshi, mbrujtshin

Present: u mbrujtsha, u mbrujtsh, u mbrujttë,
u mbrujtshim, u mbrujtshi, u mbrujtshin
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Perfect: paça mbrujtur, paç mbrujtur, pastë
mbrujtur, paçim mbrujtur, paçi mbrujtur,
paçin mbrujtur

Perfect: qofsha mbrujtur, qofsh mbrujtur,
qoftë mbrujtur, qofshim mbrujtur, qofshi
mbrujtur, qofshin mbrujtur

ADMIRATIVE
Present: mbrujtkam, mbrujtke, mbrujtka,
mbrujtkemi, mbrujtkeni, mbrujtkan

Present: u mbrujtkam, u mbrujtke, u
mbrujtka, u mbrujtkemi, u mbrujtkeni, u
mbrujtkan

Imperfect: mbrujtkësha, mbrujtkëshe,
mbrujtkësh (mbrujtkej), mbrujtkëshim,
mbrujtkëshit, mbrujtkëshin

Imperfect: u mbrujtkësha, u mbrujtkëshe, u
mbrujtkësh (mbrujtkej), u mbrujtkëshim, u
mbrujtkëshit, u mbrujtkëshin

Perfect: paskam mbrujtur, paske mbrujtur,
paska mbrujtur, paskemi mbrujtur, paskeni
mbrujtur, paskan mbrujtur

Perfect: qenkam mbrujtur, qenke mbrujtur,
qenka mbrujtur, qenkemi mbrujtur, qenkeni
mbrujtur, qenkan mbrujtur

Past prefect: paskësha mbrujtur, paskëshe
mbrujtur, paskësh (paskej) mbrujtur,
paskëshim mbrujtur, paskëshit mbrujtur,
paskëshin mbrujtur

Past perfect: qenkësha mbrujtur, qenkëshe
mbrujtur, qenkësh (qenkej) mbrujtur,
qenkëshim mbrujtur, qenkëshit mbrujtur,
qenkëshin mbrujtur

IMPERATIVE
mbruj; mbruni

mbruhu; mbruhuni
INFINITIVE

Present: për të mbrujtur

Present: për t'u mbrujtur

Perfect: për të pasë mbrujtur

Perfect: për të qenë mbrujtur
GERUNDIVE

Present: duke mbrujtur

Present: duke u mbrujtur

Perfect: duke pasë mbrujtur
Perfect: duke qenë mbrujtur
PARTICIPLE
mbrujtur
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mbyt 'to kill'; mbytem 'to be killed'

II-I (tr.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: mbyt, mbyt, mbyt, mbytim, mbytni,
mbytin

Present: mbytem, mbytesh, mbytet, mbytemi,
mbyteni, mbyten

Continuous present: po mbyt, po mbyt, po
mbyt, po mbytim, po mbytni, po mbytin

Continuous present: po mbytem, po mbytesh, po
mbytet, po mbytemi, po mbyteni, po mbyten

Imperfect: mbytja, mbytje, mbyste,
mbytnim, mbytnit, mbytnin

Imperfect: mbytesha, mbyteshe, mbytej (mbytesh),
mbyteshim, mbyteshit, mbyteshin

Continuous imperfect: po mbytja, po
mbytje, po mbyste, po mbytnim, po mbytnit,
po mbytnin

Continuous imperfect: po mbytesha, po mbyteshe,
po mbytej (mbytesh), po mbyteshim, po mbyteshit,
po mbyteshin

Aorist: mbyta, mbyte, mbyti, mbytëm,
mbytët, mbytën

Aorist: u mbyta, u mbyte, u mbyt, u mbytëm, u
mbytët, u mbytën

Perfect: kam mbytur, ke mbytur, ka mbytur,
kemi mbytur, keni mbytur, kanë mbytur

Perfect: jam mbytur, je mbytur, është mbytur, jemi
mbytur, jeni mbytur, janë mbytur

Past perfect I: kisha mbytur, kishe mbytur,
kishte mbytur, kishim mbytur, kishit mbytur,
kishin mbytur

Past perfect I: isha mbytur, ishe mbytur, ishte
mbytur, ishim mbytur, ishit mbytur, ishin mbytur

Past perfect II: pata mbytur, pate mbytur,
pat(i) mbytur, patëm mbytur, patët mbytur,
patën mbytur

Past perfect II: qeshë mbytur, qe mbytur, qe
mbytur, qemë mbytur, qetë mbytur, qenë mbytur

Future I: do të mbyt, do të mbytësh, do të
mbytë, do të mbytim, do të mbytni, do të
mbytin

Future I: do të mbytem, do të mbytesh, do të
mbytet, do të mbytemi, do të mbyteni, do të
mbyten

Future II: kam për të mbytur, ke për të
mbytur, ka për të mbytur, kemi për të
mbytur, keni për të mbytur, kanë për të
mbytur

Future II: kam për t'u mbytur, ke për t'u mbytur, ka
për t'u mbytur, kemi për t'u mbytur, keni për t'u
mbytur, kanë për t'u mbytur

Future perfect I: do të kem mbytur, do të
kesh mbytur, do të ketë mbytur, do të kemi
mbytur, do të keni mbytur, do të kenë
mbytur

Future perfect I: do të jem mbytur, do të jesh
mbytur, do të jetë mbytur, do të jemi mbytur, do të
jeni mbytur, do të jenë mbytur
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Future perfect II: kam për të pasë mbytur, ke
për të pasë mbytur, ka për të pasë mbytur,
kemi për të pasë mbytur, keni për të pasë
mbytur, kanë për të pasë mbytur

Future perfect II: kam për të qenë mbytur, ke për të
qenë mbytur, ka për të qenë mbytur, kemi për të
qenë mbytur, keni për të qenë mbytur, kanë për të
qenë mbytur

SUBJUNCTIVE
Present: të mbyt, të mbytësh, të mbytë, të
mbytim, të mbytni, të mbytin

Present: të mbytem, të mbytesh, të mbytet, të
mbytemi, të mbyteni, të mbyten

Imperfect: të mbytja, të mbytje, të mbyste, të
mbytnim, të mbytnit, të mbytnin

Imperfect: të mbytesha, të mbyteshe, të mbytej
(mbytesh), të mbyteshim, të mbyteshit, mbyteshin

Perfect: të kem mbytur, të kesh mbytur, të
ketë mbytur, të kemi mbytur, të keni mbytur,
të kenë mbytur

Perfect: të jem mbytur, të jesh mbytur, të jetë
mbytur, të jemi mbytur, të jeni mbytur, të jenë
mbytur

Past perfect: të kisha mbytur, të kishe
mbytur, të kishte mbytur, të kishim mbytur,
të kishit mbytur, të kishin mbytur

Past perfect: të isha mbytur, të ishe mbytur, të ishte
mbytur, të ishim mbytur, të ishit mbytur, të ishin
mbytur

CONDITIONAL
Present: do të mbytja, do të mbytje, do të
mbyste, do të mbytnim, do të mbytnit, do të
mbytnin

Present: do të mbytesha, do të mbyteshe, do të
mbytej (mbytesh), do të mbyteshim, do të
mbyteshit, do të mbyteshin

Perfect: do të kisha mbytur, do të kishe
mbytur, do të kishte mbytur, do të kishim
mbytur, do të kishit mbytur, do të kishin
mbytur

Perfect: do të isha mbytur, do të ishe mbytur, do të
ishte mbytur, do të ishim mbytur, do të ishit
mbytur, do të ishin mbytur
OPTATIVE

Present: mbytsha, mbytsh, mbyttë,
mbytshim, mbytshi, mbytshin

Present: u mbytsha, u mbytsh, u mbyttë, u
mbytshim, u mbytshi, u mbytshin

Perfect: paça mbytur, paç mbytur, pastë
mbytur, paçim mbytur, paçi mbytur, paçin
mbytur

Perfect: qofsha mbytur, qofsh mbytur, qoftë
mbytur, qofshim mbytur, qofshi mbytur, qofshin
mbytur
ADMIRATIVE

Present: mbytkam, mbytke, mbytka,

Present: u mbytkam, u mbytke, u mbytka, u
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mbytkemi, mbytkeni, mbytkan

mbytkemi, u mbytkeni, u mbytkan

Imperfect: mbytkësha, mbytkëshe, mbytkësh
(mbytkej), mbytkëshim, mbytkëshit,
mbytkëshin

Imperfect: u mbytkësha, u mbytkëshe, u mbytkësh
(mbytkej), u mbytkëshim, u mbytkëshit, u
mbytkëshin

Perfect: paskam mbytur, paske mbytur,
paska mbytur, paskemi mbytur, paskeni
mbytur, paskan mbytur

Perfect: qenkam mbytur, qenke mbytur, qenka
mbytur, qenkemi mbytur, qenkeni mbytur, qenkan
mbytur

Past prefect: paskësha mbytur, paskëshe
mbytur, paskësh (paskej) mbytur, paskëshim
mbytur, paskëshit mbytur, paskëshin mbytur

Past perfect: qenkësha mbytur, qenkëshe
mbytur, qenkësh (qenkej) mbytur,
qenkëshim mbytur, qenkëshit mbytur,
qenkëshin mbytur

IMPERATIVE
mbyt; mbytni

mbytu; mbytuni
INFINITIVE

Present: për të mbytur

Present: për t'u mbytur

Perfect: për të pasë mbytur

Perfect: për të qenë mbytur
GERUNDIVE

Present: duke mbytur

Present: duke u mbytur

Perfect: duke pasë mbytur

Perfect: duke qenë mbytur

PARTICIPLE
mbytur
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ndiej 'to feel (something)'; ndihem 'to be felt; to feel (well, bad, etc.)
Active

I-I-2 (trans.)

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: ndiej, ndien, ndien, ndiejmë, ndieni,
ndiejnë

Present: ndihem, ndihesh, ndihet, ndihemi,
ndiheni, ndihen

Continuous present: po ndiej, po ndien, po
ndien, po ndiejmë, po ndieni, po ndiejnë

Continuous present: po ndihem, po ndihesh, po
ndihet, po ndihemi, po ndiheni, po ndihen

Imperfect: ndieja, ndieje, ndiente, ndienim,
ndienit, ndienin

Imperfect: ndihesha, ndiheshe, ndihej (ndihesh),
ndiheshim, ndiheshit, ndiheshin

Continuous imperfect: po ndieja, po ndieje,
po ndiente, po ndienim, po ndienit, po
ndienin

Continuous imperfect: po ndihesha, po ndiheshe,
po ndihej (ndihesh), po ndiheshim, po ndiheshit,
po ndiheshin

Aorist: ndjeva, ndjeve, ndjeu, ndiem, ndiet,
ndien

Aorist: u ndjeva, u ndjeve, u ndie, u ndiem, u
ndiet, u ndien

Perfect: kam ndier, ke ndier, ka ndier, kemi
ndier, keni ndier, kanë ndier

Perfect: jam ndier, je ndier, është ndier, jemi ndier,
jeni ndier, janë ndier

Past perfect I: kisha ndier, kishe ndier, kishte
ndier, kishim ndier, kishit ndier, kishin ndier

Past perfect I: isha ndier, ishe ndier, ishte ndier,
ishim ndier, ishit ndier, ishin ndier

Past perfect II: pata ndier, pate ndier, pat(i)
ndier, patëm ndier, patët ndier, patën ndier

Past perfect II: qeshë ndier, qe ndier, qe ndier,
qemë ndier, qetë ndier, qenë ndier

Future I: do të ndiej, do të ndiesh, do të
ndiejë, do të ndiejmë, do të ndieni, do të
ndiejnë

Future I: do të ndihem, do të ndihesh, do të ndihet,
do të ndihemi, do të ndiheni, do të ndihen

Future II: kam për të ndier, ke për të ndier,
ka për të ndier, kemi për të ndier, keni për të
ndier, kanë për të ndier

Future II: kam për t'u ndier, ke për t'u ndier, ka për
t'u ndier, kemi për t'u ndier, keni për t'u ndier, kanë
për t'u ndier

Future perfect I: do të kem ndier, do të kesh
ndier, do të ketë ndier, do të kemi ndier, do
të keni ndier, do të kenë ndier

Future perfect I: do të jem ndier, do të jesh ndier,
do të jetë ndier, do të jemi ndier, do të jeni ndier,
do të jenë ndier

Future perfect II: kam për të pasë ndier, ke

Future perfect II: kam për të qenë ndier, ke për të
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për të pasë ndier, ka për të pasë ndier, kemi
për të pasë ndier, keni për të pasë ndier, kanë
për të pasë ndier

qenë ndier, ka për të qenë ndier, kemi për të qenë
ndier, keni për të qenë ndier, kanë për të qenë
ndier

SUBJUNCTIVE
Imperfect: të ndieja, të ndieje, të ndiente, të
ndienim, të ndienit, të ndienin

Imperfect: të ndihesha, të ndiheshe, të ndihej
(ndihesh), të ndiheshim, të ndiheshit, ndiheshin

Perfect: të kem ndier, të kesh ndier, të ketë
ndier, të kemi ndier, të keni ndier, të kenë
ndier

Perfect: të jem ndier, të jesh ndier, të jetë ndier, të
jemi ndier, të jeni ndier, të jenë ndier

Past perfect: të kisha ndier, të kishe ndier, të
kishte ndier, të kishim ndier, të kishit ndier,
të kishin ndier

Past perfect: të isha ndier, të ishe ndier, të ishte
ndier, të ishim ndier, të ishit ndier, të ishin ndier

CONDITIONAL
Present: do të ndieja, do të ndieje, do të
ndiente, do të ndienim, do të ndienit, do të
ndienin

Present: do të ndihesha, do të ndiheshe, do të
ndihej (ndihesh), do të ndiheshim, do të ndiheshit,
do të ndiheshin

Perfect: do të kisha ndier, do të kishe ndier,
do të kishte ndier, do të kishim ndier, do të
kishit ndier, do të kishin ndier

Perfect: do të isha ndier, do të ishe ndier, do të
ishte ndier, do të ishim ndier, do të ishit ndier, do të
ishin ndier
OPTATIVE

Present: ndjefsha, ndjefsh, ndjeftë,
ndjefshim, ndjefshi, ndjefshin

Present: u ndjefsha, u ndjefsh, u ndjeftë, u
ndjefshim, u ndjefshi, u ndjefshin

Perfect: paça ndier, paç ndier, pastë ndier,
paçim ndier, paçi ndier, paçin ndier

Perfect: qofsha ndier, qofsh ndier, qoftë ndier,
qofshim ndier, qofshi ndier, qofshin ndier
ADMIRATIVE

Present: ndiekam, ndieke, ndieka, ndiekemi,
ndiekeni, ndiekan

Present: u ndiekam, u ndieke, u ndieka, u
ndiekemi, u ndiekeni, u ndiekan

Imperfect: ndiekësha, ndiekëshe, ndiekësh
(ndiekej), ndiekëshim, ndiekëshit,
ndiekëshin

Imperfect: u ndiekësha, u ndiekëshe, u ndiekësh
(ndiekej), u ndiekëshim, u ndiekëshit, u ndiekëshin

Perfect: paskam ndier, paske ndier, paska
ndier, paskemi ndier, paskeni ndier, paskan

Perfect: qenkam ndier, qenke ndier, qenka ndier,
qenkemi ndier, qenkeni ndier, qenkan ndier
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ndier
Past prefect: paskësha ndier, paskëshe ndier,
paskësh (paskej) ndier, paskëshim ndier,
paskëshit ndier, paskëshin ndier

Past perfect: qenkësha ndier, qenkëshe ndier,
qenkësh (qenkej) ndier, qenkëshim ndier,
qenkëshit ndier, qenkëshin ndier

IMPERATIVE
ndiej; ndieni

ndihu; ndihuni
INFINITIVE

Present: për të ndier

Present: për t'u ndier

Perfect: për të pasë ndier

Perfect: për të qenë ndier
GERUNDIVE

Present: duke ndier

Present: duke u ndier

Perfect: duke pasë ndier

Perfect: duke qenë ndier

PARTICIPLE
ndier
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ndyj 'to soil'; ndyhem 'to be soiled'

I-I-2 (tr.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: ndyj, ndyn, ndyn, ndyjmë, ndyni,
ndyjnë

Present: ndyhem, ndyhesh, ndyhet, ndyhemi,
ndyheni, ndyhen

Continuous present: po ndyj, po ndyn, po
ndyn, po ndyjmë, po ndyni, po ndyjnë

Continuous present: po ndyhem, po ndyhesh, po
ndyhet, po ndyhemi, po ndyheni, po ndyhen

Imperfect: ndyja, ndyje, ndynte, ndynim,
ndynit, ndynin

Imperfect: ndyhesha, ndyheshe, ndyhej (ndyhesh),
ndyheshim, ndyheshit, ndyheshin

Continuous imperfect: po ndyja, po ndyje,
po ndynte, po ndynim, po ndynit, po ndynin

Continuous imperfect: po ndyhesha, po ndyheshe,
po ndyhej (ndyhesh), po ndyheshim, po ndyheshit,
po ndyheshin

Aorist: ndyva, ndyve, ndyu, ndymë, ndytë,
ndynë

Aorist: u ndyva, u ndyve, u ndy, u ndymë, u ndytë,
u ndynë

Perfect: kam ndyrë, ke ndyrë, ka ndyrë,
kemi ndyrë, keni ndyrë, kanë ndyrë

Perfect: jam ndyrë, je ndyrë, është ndyrë, jemi
ndyrë, jeni ndyrë, janë ndyrë

Past perfect I: kisha ndyrë, kishe ndyrë,
kishte ndyrë, kishim ndyrë, kishit ndyrë,
kishin ndyrë

Past perfect I: isha ndyrë, ishe ndyrë, ishte ndyrë,
ishim ndyrë, ishit ndyrë, ishin ndyrë

Past perfect II: pata ndyrë, pate ndyrë, pat(i)
ndyrë, patëm ndyrë, patët ndyrë, patën ndyrë

Past perfect II: qeshë ndyrë, qe ndyrë, qe ndyrë,
qemë ndyrë, qetë ndyrë, qenë ndyrë

Future I: do të ndyj, do të ndysh, do të
ndyjë, do të ndyjmë, do të ndyni, do të
ndyjnë

Future I: do të ndyhem, do të ndyhesh, do të
ndyhet, do të ndyhemi, do të ndyheni, do të ndyhen

Future II: kam për të ndyrë, ke për të ndyrë,
ka për të ndyrë, kemi për të ndyrë, keni për
të ndyrë, kanë për të ndyrë

Future II: kam për t'u ndyrë, ke për t'u ndyrë, ka
për t'u ndyrë, kemi për t'u ndyrë, keni për t'u
ndyrë, kanë për t'u ndyrë

Future perfect I: do të kem ndyrë, do të kesh
ndyrë, do të ketë ndyrë, do të kemi ndyrë, do
të keni ndyrë, do të kenë ndyrë

Future perfect I: do të jem ndyrë, do të jesh ndyrë,
do të jetë ndyrë, do të jemi ndyrë, do të jeni ndyrë,
do të jenë ndyrë

Future perfect II: kam për të pasë ndyrë, ke

Future perfect II: kam për të qenë ndyrë, ke për të
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për të pasë ndyrë, ka për të pasë ndyrë, kemi
për të pasë ndyrë, keni për të pasë ndyrë,
kanë për të pasë ndyrë

qenë ndyrë, ka për të qenë ndyrë, kemi për të qenë
ndyrë, keni për të qenë ndyrë, kanë për të qenë
ndyrë

SUBJUNCTIVE
Present: të ndyj, të ndysh, të ndyjë, të
ndyjmë, të ndyni, të ndyjnë

Present: të ndyhem, të ndyhesh, të ndyhet, të
ndyhemi, të ndyheni, të ndyhen

Imperfect: të ndyja, të ndyje, të ndynte, të
ndynim, të ndynit, të ndynin

Imperfect: të ndyhesha, të ndyheshe, të ndyhej
(ndyhesh), të ndyheshim, të ndyheshit, ndyheshin

Perfect: të kem ndyrë, të kesh ndyrë, të ketë
ndyrë, të kemi ndyrë, të keni ndyrë, të kenë
ndyrë

Perfect: të jem ndyrë, të jesh ndyrë, të jetë ndyrë,
të jemi ndyrë, të jeni ndyrë, të jenë ndyrë

Past perfect: të kisha ndyrë, të kishe ndyrë,
të kishte ndyrë, të kishim ndyrë, të kishit
ndyrë, të kishin ndyrë

Past perfect: të isha ndyrë, të ishe ndyrë, të ishte
ndyrë, të ishim ndyrë, të ishit ndyrë, të ishin ndyrë

CONDITIONAL
Present: do të ndyja, do të ndyje, do të
ndynte, do të ndynim, do të ndynit, do të
ndynin

Present: do të ndyhesha, do të ndyheshe, do të
ndyhej (ndyhesh), do të ndyheshim, do të
ndyheshit, do të ndyheshin

Perfect: do të kisha ndyrë, do të kishe ndyrë,
do të kishte ndyrë, do të kishim ndyrë, do të
kishit ndyrë, do të kishin ndyrë

Perfect: do të isha ndyrë, do të ishe ndyrë, do të
ishte ndyrë, do të ishim ndyrë, do të ishit ndyrë, do
të ishin ndyrë
OPTATIVE

Present: ndyfsha, ndyfsh, ndyftë, ndyfshim,
ndyfshi, ndyfshin

Present: u ndyfsha, u ndyfsh, u ndyftë, u ndyfshim,
u ndyfshi, u ndyfshin

Perfect: paça ndyrë, paç ndyrë, pastë ndyrë,
paçim ndyrë, paçi ndyrë, paçin ndyrë

Perfect: qofsha ndyrë, qofsh ndyrë, qoftë ndyrë,
qofshim ndyrë, qofshi ndyrë, qofshin ndyrë
ADMIRATIVE

Present: ndykam, ndyke, ndyka, ndykemi,
ndykeni, ndykan

Present: u ndykam, u ndyke, u ndyka, u ndykemi,
u ndykeni, u ndykan

Imperfect: ndykësha, ndykëshe, ndykësh
(ndykej), ndykëshim, ndykëshit, ndykëshin

Imperfect: u ndykësha, u ndykëshe, u ndykësh
(ndykej), u ndykëshim, u ndykëshit, u ndykëshin
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Perfect: paskam ndyrë, paske ndyrë, paska
ndyrë, paskemi ndyrë, paskeni ndyrë, paskan
ndyrë

Perfect: qenkam ndyrë, qenke ndyrë, qenka ndyrë,
qenkemi ndyrë, qenkeni ndyrë, qenkan ndyrë

Past prefect: paskësha ndyrë, paskëshe
ndyrë, paskësh (paskej) ndyrë, paskëshim
ndyrë, paskëshit ndyrë, paskëshin ndyrë

Past perfect: qenkësha ndyrë, qenkëshe ndyrë,
qenkësh (qenkej) ndyrë, qenkëshim ndyrë,
qenkëshit ndyrë, qenkëshin ndyrë
IMPERATIVE

ndy; ndyni

ndyhu; ndyhuni
INFINITIVE

Present: për të ndyrë

Present: për t'u ndyrë

Perfect: për të pasë ndyrë

Perfect: për të qenë ndyrë
GERUNDIVE

Present: duke ndyrë

Present: duke u ndyrë

Perfect: duke pasë ndyrë

Perfect: duke qenë ndyrë

PARTICIPLE
ndyrë
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ngre 'to lift'; ngrihem 'to be lifted'

III-2 (tr.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: ngre, ngre, ngre, ngremë, ngrini,
ngrenë

Present: ngrihem, ngrihesh, ngrihet, ngrihemi,
ngriheni, ngrihen

Continuous present: po ngre, po ngre, po
ngre, po ngremë, po ngrini, po ngrenë

Continuous present: po ngrihem, po ngrihesh, po
ngrihet, po ngrihemi, po ngriheni, po ngrihen

Imperfect: ngrija, ngrije, ngrinte, ngrinim,
ngrinit, ngrinin

Imperfect: ngrihesha, ngriheshe, ngrihej
(ngrihesh), ngriheshim, ngriheshit, ngriheshin

Continuous imperfect: po ngrija, po ngrije,
po ngrinte, po ngrinim, po ngrinit, po
ngrinin

Continuous imperfect: po ngrihesha, po ngriheshe,
po ngrihej (ngrihesh), po ngriheshim, po
ngriheshit, po ngriheshin

Aorist: ngrita, ngrite, ngriti, ngritëm, ngritët,
ngritën

Aorist: u ngrita, u ngrite, u ngrit, u ngritëm, u
ngritët, u ngritën

Perfect: kam ngritur, ke ngritur, ka ngritur,
kemi ngritur, keni ngritur, kanë ngritur

Perfect: jam ngritur, je ngritur, është ngritur, jemi
ngritur, jeni ngritur, janë ngritur

Past perfect I: kisha ngritur, kishe ngritur,
kishte ngritur, kishim ngritur, kishit ngritur,
kishin ngritur

Past perfect I: isha ngritur, ishe ngritur, ishte
ngritur, ishim ngritur, ishit ngritur, ishin ngritur

Past perfect II: pata ngritur, pate ngritur,
pat(i) ngritur, patëm ngritur, patët ngritur,
patën ngritur

Past perfect II: qeshë ngritur, qe ngritur, qe ngritur,
qemë ngritur, qetë ngritur, qenë ngritur

Future I: do të ngre, do të ngresh, do të
ngrejë, do të ngrenëm, do të ngrini, do të
ngrenë

Future I: do të ngrihem, do të ngrihesh, do të
ngrihet, do të ngrihemi, do të ngriheni, do të
ngrihen

Future II: kam për të ngritur, ke për të
ngritur, ka për të ngritur, kemi për të ngritur,
keni për të ngritur, kanë për të ngritur

Future II: kam për t'u ngritur, ke për t'u ngritur, ka
për t'u ngritur, kemi për t'u ngritur, keni për t'u
ngritur, kanë për t'u ngritur

Future perfect I: do të kem ngritur, do të
kesh ngritur, do të ketë ngritur, do të kemi
ngritur, do të keni ngritur, do të kenë ngritur

Future perfect I: do të jem ngritur, do të jesh
ngritur, do të jetë ngritur, do të jemi ngritur, do të
jeni ngritur, do të jenë ngritur
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Future perfect II: kam për të pasë ngritur, ke
për të pasë ngritur, ka për të pasë ngritur,
kemi për të pasë ngritur, keni për të pasë
ngritur, kanë për të pasë ngritur

Future perfect II: kam për të qenë ngritur, ke për të
qenë ngritur, ka për të qenë ngritur, kemi për të
qenë ngritur, keni për të qenë ngritur, kanë për të
qenë ngritur

SUBJUNCTIVE
Imperfect: të ngrija, të ngrije, të ngrinte, të
ngrinim, të ngrinit, të ngrinin

Imperfect: të ngrihesha, të ngriheshe, të ngrihej
(ngrihesh), të ngriheshim, të ngriheshit, ngriheshin

Perfect: të kem ngritur, të kesh ngritur, të
ketë ngritur, të kemi ngritur, të keni ngritur,
të kenë ngritur

Perfect: të jem ngritur, të jesh ngritur, të jetë
ngritur, të jemi ngritur, të jeni ngritur, të jenë
ngritur

Past perfect: të kisha ngritur, të kishe ngritur,
të kishte ngritur, të kishim ngritur, të kishit
ngritur, të kishin ngritur

Past perfect: të isha ngritur, të ishe ngritur, të ishte
ngritur, të ishim ngritur, të ishit ngritur, të ishin
ngritur

CONDITIONAL
Present: do të ngrija, do të ngrije, do të
ngrinte, do të ngrinim, do të ngrinit, do të
ngrinin

Present: do të ngrihesha, do të ngriheshe, do të
ngrihej (ngrihesh), do të ngriheshim, do të
ngriheshit, do të ngriheshin

Perfect: do të kisha ngritur, do të kishe
ngritur, do të kishte ngritur, do të kishim
ngritur, do të kishit ngritur, do të kishin
ngritur

Perfect: do të isha ngritur, do të ishe ngritur, do të
ishte ngritur, do të ishim ngritur, do të ishit ngritur,
do të ishin ngritur
OPTATIVE

Present: ngritsha, ngritsh, ngrittë, ngritshim,
ngritshi, ngritshin

Present: u ngritsha, u ngritsh, u ngrittë, u
ngritshim, u ngritshi, u ngritshin

Perfect: paça ngritur, paç ngritur, pastë
ngritur, paçim ngritur, paçi ngritur, paçin
ngritur

Perfect: qofsha ngritur, qofsh ngritur, qoftë ngritur,
qofshim ngritur, qofshi ngritur, qofshin ngritur
ADMIRATIVE

Present: ngritkam, ngritke, ngritka,
ngritkemi, ngritkeni, ngritkan

Present: u ngritkam, u ngritke, u ngritka, u
ngritkemi, u ngritkeni, u ngritkan

Imperfect: ngritkësha, ngritkëshe, ngritkësh
(ngritkej), ngritkëshim, ngritkëshit,
ngritkëshin

Imperfect: u ngritkësha, u ngritkëshe, u ngritkësh
(ngritkej), u ngritkëshim, u ngritkëshit, u
ngritkëshin
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Perfect: paskam ngritur, paske ngritur, paska
ngritur, paskemi ngritur, paskeni ngritur,
paskan ngritur

Perfect: qenkam ngritur, qenke ngritur, qenka
ngritur, qenkemi ngritur, qenkeni ngritur, qenkan
ngritur

Past prefect: paskësha ngritur, paskëshe
ngritur, paskësh (paskej) ngritur, paskëshim
ngritur, paskëshit ngritur, paskëshin ngritur

Past perfect: qenkësha ngritur, qenkëshe ngritur,
qenkësh (qenkej) ngritur, qenkëshim ngritur,
qenkëshit ngritur, qenkëshin ngritur
IMPERATIVE

ngri; ngrini

ngrihu; ngrihuni
INFINITIVE

Present: për të ngritur

Present: për t'u ngritur

Perfect: për të pasë ngritur

Perfect: për të qenë ngritur
GERUNDIVE

Present: duke ngritur

Present: duke u ngritur

Perfect: duke pasë ngritur
Perfect: duke qenë ngritur
PARTICIPLE
ngritur
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njoh 'to know (a person)'; njihem 'to be known; to be acquainted'
Active

II-II-1b (tr.)

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: njoh, njeh, njeh, njohim, njihni,
njohin

Present: njihem, njihesh, njihet, njihemi, njiheni,
njihen

Continuous present: po njoh, po njeh, po
njeh, po njohim, po njihni, po njohin

Continuous present: po njihem, po njihesh, po
njihet, po njihemi, po njiheni, po njihen

Imperfect: njihja, njihje, njihte, njihnim,
njihnit, njihnin

Imperfect: njihesha, njiheshe, njihej (njihesh),
njiheshim, njiheshit, njiheshin

Continuous imperfect: po njihja, po njihje,
po njihte, po njihnim, po njihnit, po njihnin

Continuous imperfect: po njihesha, po njiheshe, po
njihej (njihesh), po njiheshim, po njiheshit, po
njiheshin

Aorist: njoha, njohe, njohu, njohëm, njohët,
njohën

Aorist: u njoha, u njohe, u njoh, u njohëm, u
njohët, u njohën

Perfect: kam njohur, ke njohur, ka njohur,
kemi njohur, keni njohur, kanë njohur

Perfect: jam njohur, je njohur, është njohur, jemi
njohur, jeni njohur, janë njohur

Past perfect I: kisha njohur, kishe njohur,
kishte njohur, kishim njohur, kishit njohur,
kishin njohur

Past perfect I: isha njohur, ishe njohur, ishte
njohur, ishim njohur, ishit njohur, ishin njohur

Past perfect II: pata njohur, pate njohur,
pat(i) njohur, patëm njohur, patët njohur,
patën njohur

Past perfect II: qeshë njohur, qe njohur, qe njohur,
qemë njohur, qetë njohur, qenë njohur

Future I: do të njoh, do të njohësh, do të
njohë, do të njohim, do të njihni, do të
njohin
ër të njohur, ke për të njohur, ka për të
njohur, kemi për të njohur, keni për të
njohur, kanë për të njohur

Future I: do të njihem, do të njihesh, do të njihet,
do të njihemi, do të njiheni, do të njihen

Future perfect I: do të kem njohur, do të
kesh njohur, do të ketë njohur, do të kemi
njohur, do të keni njohur, do të kenë njohur

Future perfect I: do të jem njohur, do të jesh
njohur, do të jetë njohur, do të jemi njohur, do të
jeni njohur, do të jenë njohur

Future II: kam për t'u njohur, ke për t'u njohur, ka
për t'u njohur, kemi për t'u njohur, keni për t'u
njohur, kanë për t'u njohur
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Future perfect II: kam për të pasë njohur, ke
për të pasë njohur, ka për të pasë njohur,
kemi për të pasë njohur, keni për të pasë
njohur, kanë për të pasë njohur

Future perfect II: kam për të qenë njohur, ke për të
qenë njohur, ka për të qenë njohur, kemi për të
qenë njohur, keni për të qenë njohur, kanë për të
qenë njohur

SUBJUNCTIVE
Present: të njoh, të njohësh, të njohë, të
njohim, të njihni, të njohin

Present: të njihem, të njihesh, të njihet, të njihemi,
të njiheni, të njihen

Imperfect: të njihja, të njihje, të njihte, të
njihnim, të njihnit, të njihnin

Imperfect: të njihesha, të njiheshe, të njihej
(njihesh), të njiheshim, të njiheshit, njiheshin

Perfect: të kem njohur, të kesh njohur, të
ketë njohur, të kemi njohur, të keni njohur,
të kenë njohur

Perfect: të jem njohur, të jesh njohur, të jetë
njohur, të jemi njohur, të jeni njohur, të jenë njohur

Past perfect: të kisha njohur, të kishe njohur,
të kishte njohur, të kishim njohur, të kishit
njohur, të kishin njohur

Past perfect: të isha njohur, të ishe njohur, të ishte
njohur, të ishim njohur, të ishit njohur, të ishin
njohur

CONDITIONAL
Present: do të njihja, do të njihje, do të
njihte, do të njihnim, do të njihnit, do të
njihnin

Present: do të njihesha, do të njiheshe, do të njihej
(njihesh), do të njiheshim, do të njiheshit, do të
njiheshin

Perfect: do të kisha njohur, do të kishe
njohur, do të kishte njohur, do të kishim
njohur, do të kishit njohur, do të kishin
njohur

Perfect: do të isha njohur, do të ishe njohur, do të
ishte njohur, do të ishim njohur, do të ishit njohur,
do të ishin njohur
OPTATIVE

Present: njohsha, njohsh, njohtë, njohshim,
njohshi, njohshin

Present: u njohsha, u njohsh, u njohtë, u njohshim,
u njohshi, u njohshin

Perfect: paça njohur, paç njohur, pastë
njohur, paçim njohur, paçi njohur, paçin
njohur

Perfect: qofsha njohur, qofsh njohur, qoftë njohur,
qofshim njohur, qofshi njohur, qofshin njohur
ADMIRATIVE

Present: njohkam, njohke, njohka, njohkemi,
njohkeni, njohkan

Present: u njohkam, u njohke, u njohka, u
njohkemi, u njohkeni, u njohkan
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Imperfect: njohkësha, njohkëshe, njohkësh
(njohkej), njohkëshim, njohkëshit,
njohkëshin

Imperfect: u njohkësha, u njohkëshe, u njohkësh
(njohkej), u njohkëshim, u njohkëshit, u
njohkëshin

Perfect: paskam njohur, paske njohur, paska
njohur, paskemi njohur, paskeni njohur,
paskan njohur

Perfect: qenkam njohur, qenke njohur, qenka
njohur, qenkemi njohur, qenkeni njohur, qenkan
njohur

Past prefect: paskësha njohur, paskëshe
njohur, paskësh (paskej) njohur, paskëshim
njohur, paskëshit njohur, paskëshin njohur

Past perfect: qenkësha njohur, qenkëshe njohur,
qenkësh (qenkej) njohur, qenkëshim njohur,
qenkëshit njohur, qenkëshin njohur
IMPERATIVE

njih; njihni

njihu; njihuni
INFINITIVE

Present: për të njohur

Present: për t'u njohur

Perfect: për të pasë njohur

Perfect: për të qenë njohur
GERUNDIVE

Present: duke njohur

Present: duke u njohur

Perfect: duke pasë njohur

Perfect: duke qenë njohur

PARTICIPLE
njohur
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pi 'to drink'; pihem 'to get drunk'

III-III (tr.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: pi, pi, pi, pijmë, pini, pijnë

Present: pihem, pihesh, pihet, pihemi, piheni,
pihen

Continuous present: po pi, po pi, po pi, po
pijmë, po pini, po pijnë

Continuous present: po pihem, po pihesh, po pihet,
po pihemi, po piheni, po pihen

Imperfect: pija, pije, pinte, pinim, pinit,
pinin

Imperfect: pihesha, piheshe, pihej (pihesh),
piheshim, piheshit, piheshin

Continuous imperfect: po pija, po pije, po
pinte, po pinim, po pinit, po pinin

Continuous imperfect: po pihesha, po piheshe, po
pihej (pihesh), po piheshim, po piheshit, po
piheshin

Aorist: piva, pive, piu, pimë, pitë, pinë

Aorist: u piva, u pive, u pi, u pimë, u pitë, u pinë

Perfect: kam pirë, ke pirë, ka pirë, kemi pirë,
keni pirë, kanë pirë

Perfect: jam pirë, je pirë, është pirë, jemi pirë, jeni
pirë, janë pirë

Past perfect I: kisha pirë, kishe pirë, kishte
pirë, kishim pirë, kishit pirë, kishin pirë

Past perfect I: isha pirë, ishe pirë, ishte pirë, ishim
pirë, ishit pirë, ishin pirë

Past perfect II: pata pirë, pate pirë, pat(i)
pirë, patëm pirë, patët pirë, patën pirë

Past perfect II: qeshë pirë, qe pirë, qe pirë, qemë
pirë, qetë pirë, qenë pirë

Future I: do të pij, do të pish, do të pijë, do
të pijmë, do të pini, do të pijnë

Future I: do të pihem, do të pihesh, do të pihet, do
të pihemi, do të piheni, do të pihen

Future II: kam për të pirë, ke për të pirë, ka
për të pirë, kemi për të pirë, keni për të pirë,
kanë për të pirë

Future II: kam për t'u pirë, ke për t'u pirë, ka për t'u
pirë, kemi për t'u pirë, keni për t'u pirë, kanë për t'u
pirë

Future perfect I: do të kem pirë, do të kesh
pirë, do të ketë pirë, do të kemi pirë, do të
keni pirë, do të kenë pirë

Future perfect I: do të jem pirë, do të jesh pirë, do
të jetë pirë, do të jemi pirë, do të jeni pirë, do të
jenë pirë

Future perfect II: kam për të pasë pirë, ke
për të pasë pirë, ka për të pasë pirë, kemi për
të pasë pirë, keni për të pasë pirë, kanë për të
pasë pirë

Future perfect II: kam për të qenë pirë, ke për të
qenë pirë, ka për të qenë pirë, kemi për të qenë
pirë, keni për të qenë pirë, kanë për të qenë pirë
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SUBJUNCTIVE
Present: të pi, të pish, të pijë, të pijmë, të
pini, të pijnë

Present: të pihem, të pihesh, të pihet, të pihemi, të
piheni, të pihen

Imperfect: të pija, të pije, të pinte, të pinim,
të pinit, të pinin

Imperfect: të pihesha, të piheshe, të pihej (pihesh),
të piheshim, të piheshit, piheshin

Perfect: të kem pirë, të kesh pirë, të ketë
pirë, të kemi pirë, të keni pirë, të kenë pirë

Perfect: të jem pirë, të jesh pirë, të jetë pirë, të jemi
pirë, të jeni pirë, të jenë pirë

Past perfect: të kisha pirë, të kishe pirë, të
kishte pirë, të kishim pirë, të kishit pirë, të
kishin pirë

Past perfect: të isha pirë, të ishe pirë, të ishte pirë,
të ishim pirë, të ishit pirë, të ishin pirë
CONDITIONAL

Present: do të pija, do të pije, do të pinte, do
të pinim, do të pinit, do të pinin

Present: do të pihesha, do të piheshe, do të pihej
(pihesh), do të piheshim, do të piheshit, do të
piheshin

Perfect: do të kisha pirë, do të kishe pirë, do
të kishte pirë, do të kishim pirë, do të kishit
pirë, do të kishin pirë

Perfect: do të isha pirë, do të ishe pirë, do të ishte
pirë, do të ishim pirë, do të ishit pirë, do të ishin
pirë
OPTATIVE

Present: pifsha, pifsh, piftë, pifshim, pifshi,
pifshin

Present: u pifsha, u pifsh, u piftë, u pifshim, u
pifshi, u pifshin

Perfect: paça pirë, paç pirë, pastë pirë, paçim
pirë, paçi pirë, paçin pirë

Perfect: qofsha pirë, qofsh pirë, qoftë pirë, qofshim
pirë, qofshi pirë, qofshin pirë

ADMIRATIVE
Present: pikam, pike, pika, pikemi, pikeni,
pikan

Present: u pikam, u pike, u pika, u pikemi, u
pikeni, u pikan

Imperfect: pikësha, pikëshe, pikësh (pikej),
pikëshim, pikëshit, pikëshin

Imperfect: u pikësha, u pikëshe, u pikësh (pikej), u
pikëshim, u pikëshit, u pikëshin

Perfect: paskam pirë, paske pirë, paska pirë,
paskemi pirë, paskeni pirë, paskan pirë

Perfect: qenkam pirë, qenke pirë, qenka pirë,
qenkemi pirë, qenkeni pirë, qenkan pirë
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Past prefect: paskësha pirë, paskëshe pirë,
paskësh (paskej) pirë, paskëshim pirë,
paskëshit pirë, paskëshin pirë
pi; pini

Past perfect: qenkësha pirë, qenkëshe pirë, qenkësh
(qenkej) pirë, qenkëshim pirë, qenkëshit pirë,
qenkëshin pirë
IMPERATIVE
pihu; pihuni
INFINITIVE

Present: për të pirë

Present: për t'u pirë

Perfect: për të pasë pirë

Perfect: për të qenë pirë
GERUNDIVE

Present: duke pirë

Present: duke u pirë

Perfect: duke pasë pirë

Perfect: duke qenë pirë

PARTICIPLE
pirë
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pjek 'to bake; to meet'; piqem 'to be baked; to meet (each other)'
Active

II-II-1a (tr.)

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: pjek, pjek, pjek, pjekim, piqni,
pjekin

Present: piqem, piqesh, piqet, piqemi, piqeni,
piqen

Continuous present: po pjek, po pjek, po
pjek, po pjekim, po piqni, po pjekin

Continuous present: po piqem, po piqesh, po piqet,
po piqemi, po piqeni, po piqen

Imperfect: piqja, piqje, piqte, piqnim, piqnit,
piqnin

Imperfect: piqesha, piqeshe, piqej (piqesh),
piqeshim, piqeshit, piqeshin

Continuous imperfect: po piqja, po piqje, po
piqte, po piqnim, po piqnit, po piqnin

Continuous imperfect: po piqesha, po piqeshe, po
piqej (piqesh), po piqeshim, po piqeshit, po
piqeshin

Aorist: poqa, poqe, poqi, poqëm, poqët,
poqën

Aorist: u poqa, u poqe, u poq, u poqëm, u poqët, u
poqën

Perfect: kam pjekur, ke pjekur, ka pjekur,
kemi pjekur, keni pjekur, kanë pjekur

Perfect: jam pjekur, je pjekur, është pjekur, jemi
pjekur, jeni pjekur, janë pjekur

Past perfect I: kisha pjekur, kishe pjekur,
kishte pjekur, kishim pjekur, kishit pjekur,
kishin pjekur

Past perfect I: isha pjekur, ishe pjekur, ishte pjekur,
ishim pjekur, ishit pjekur, ishin pjekur

Past perfect II: pata pjekur, pate pjekur,
pat(i) pjekur, patëm pjekur, patët pjekur,
patën pjekur

Past perfect II: qeshë pjekur, qe pjekur, qe pjekur,
qemë pjekur, qetë pjekur, qenë pjekur

Future I: do të pjek, do të pjekësh, do të
pjekë, do të pjekim, do të piqni, do të pjekin

Future I: do të piqem, do të piqesh, do të piqet, do
të piqemi, do të piqeni, do të piqen

Future II: kam për të pjekur, ke për të pjekur,
ka për të pjekur, kemi për të pjekur, keni për
të pjekur, kanë për të pjekur

Future II: kam për t'u pjekur, ke për t'u pjekur, ka
për t'u pjekur, kemi për t'u pjekur, keni për t'u
pjekur, kanë për t'u pjekur

Future perfect I: do të kem pjekur, do të
kesh pjekur, do të ketë pjekur, do të kemi
pjekur, do të keni pjekur, do të kenë pjekur

Future perfect I: do të jem pjekur, do të jesh
pjekur, do të jetë pjekur, do të jemi pjekur, do të
jeni pjekur, do të jenë pjekur
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Future perfect II: kam për të pasë pjekur, ke
për të pasë pjekur, ka për të pasë pjekur,
kemi për të pasë pjekur, keni për të pasë
pjekur, kanë për të pasë pjekur

Future perfect II: kam për të qenë pjekur, ke për të
qenë pjekur, ka për të qenë pjekur, kemi për të
qenë pjekur, keni për të qenë pjekur, kanë për të
qenë pjekur

Present: të pjek, të pjekësh, të pjekë, të
pjekim, të piqni, të pjekin

Present: të piqem, të piqesh, të piqet, të piqemi, të
piqeni, të piqen

Imperfect: të piqja, të piqje, të piqte, të
piqnim, të piqnit, të piqnin

Imperfect: të piqesha, të piqeshe, të piqej (piqesh),
të piqeshim, të piqeshit, piqeshin

Perfect: të kem pjekur, të kesh pjekur, të
ketë pjekur, të kemi pjekur, të keni pjekur, të
kenë pjekur

Perfect: të jem pjekur, të jesh pjekur, të jetë pjekur,
të jemi pjekur, të jeni pjekur, të jenë pjekur

Past perfect: të kisha pjekur, të kishe pjekur,
të kishte pjekur, të kishim pjekur, të kishit
pjekur, të kishin pjekur

Past perfect: të isha pjekur, të ishe pjekur, të ishte
pjekur, të ishim pjekur, të ishit pjekur, të ishin
pjekur

CONDITIONAL
Present: do të piqja, do të piqje, do të piqte,
do të piqnim, do të piqnit, do të piqnin

Present: do të piqesha, do të piqeshe, do të piqej
(piqesh), do të piqeshim, do të piqeshit, do të
piqeshin

Perfect: do të kisha pjekur, do të kishe
pjekur, do të kishte pjekur, do të kishim
pjekur, do të kishit pjekur, do të kishin
pjekur

Perfect: do të isha pjekur, do të ishe pjekur, do të
ishte pjekur, do të ishim pjekur, do të ishit pjekur,
do të ishin pjekur
OPTATIVE

Present: pjeksha, pjeksh, pjektë, pjekshim,
pjekshi, pjekshin

Present: u pjeksha, u pjeksh, u pjektë, u
pjekshim, u pjekshi, u pjekshin

Perfect: paça pjekur, paç pjekur, pastë
pjekur, paçim pjekur, paçi pjekur, paçin
pjekur

Perfect: qofsha pjekur, qofsh pjekur, qoftë
pjekur, qofshim pjekur, qofshi pjekur,
qofshin pjekur
ADMIRATIVE

Present: pjekkam, pjekke, pjekka, pjekkemi,
pjekkeni, pjekkan

Present: u pjekkam, u pjekke, u pjekka, u
pjekkemi, u pjekkeni, u pjekkan

Imperfect: pjekkësha, pjekkëshe, pjekkësh

Imperfect: u pjekkësha, u pjekkëshe, u
１７２

Back to Index
(pjekkej), pjekkëshim, pjekkëshit,
pjekkëshin

pjekkësh (pjekkej), u pjekkëshim, u
pjekkëshit, u pjekkëshin

Perfect: paskam pjekur, paske pjekur, paska
pjekur, paskemi pjekur, paskeni pjekur,
paskan pjekur

Perfect: qenkam pjekur, qenke pjekur, qenka
pjekur, qenkemi pjekur, qenkeni pjekur,
qenkan pjekur

Past prefect: paskësha pjekur, paskëshe
pjekur, paskësh (paskej) pjekur, paskëshim
pjekur, paskëshit pjekur, paskëshin pjekur

Past perfect: qenkësha pjekur, qenkëshe pjekur,
qenkësh (qenkej) pjekur, qenkëshim pjekur,
qenkëshit pjekur, qenkëshin pjekur
IMPERATIVE

piq; piqni

piqu; piquni
INFINITIVE

Present: për të pjekur

Present: për t'u pjekur

Perfect: për të pasë pjekur

Perfect: për të qenë pjekur
GERUNDIVE

Present: duke pjekur

Present: duke u pjekur

Perfect: duke pasë pjekur

Perfect: duke qenë pjekur

PARTICIPLE
pjekur

１７３

Back to Index
pres 'to wait'; pritem 'to be expected'

II-II-2a (tr.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: pres, pret, pret, presim, prisni,
presin

Present: pritem, pritesh, pritet, pritemi, priteni,
priten

Continuous present: po pres, po pret, po
pret, po presim, po prisni, po presin

Continuous present: po pritem, po pritesh, po
pritet, po pritemi, po priteni, po priten

Imperfect: prisja, prisje, priste, prisnim,
prisnit, prisnin

Imperfect: pritesha, priteshe, pritej (pritesh),
priteshim, priteshit, priteshin

Continuous imperfect: po prisja, po prisje,
po priste, po prisnim, po prisnit, po prisnin

Continuous imperfect: po pritesha, po priteshe, po
pritej (pritesh), po priteshim, po priteshit, po
priteshin

Aorist: prita, prite, priti, pritëm, pritët, pritën

Aorist: u prita, u prite, u prit, u pritëm, u pritët, u
pritën

Perfect: kam pritur, ke pritur, ka pritur, kemi
pritur, keni pritur, kanë pritur

Perfect: jam pritur, je pritur, është pritur, jemi
pritur, jeni pritur, janë pritur

Past perfect I: kisha pritur, kishe pritur,
kishte pritur, kishim pritur, kishit pritur,
kishin pritur

Past perfect I: isha pritur, ishe pritur, ishte pritur,
ishim pritur, ishit pritur, ishin pritur

Past perfect II: pata pritur, pate pritur, pat(i)
pritur, patëm pritur, patët pritur, patën pritur

Past perfect II: qeshë pritur, qe pritur, qe pritur,
qemë pritur, qetë pritur, qenë pritur

Future I: do të pres, do të presësh, do të
presë, do të presim, do të prisni, do të presin

Future I: do të pritem, do të pritesh, do të pritet, do
të pritemi, do të priteni, do të priten

Future II: kam për të pritur, ke për të pritur,
ka për të pritur, kemi për të pritur, keni për
të pritur, kanë për të pritur

Future II: kam për t'u pritur, ke për t'u pritur, ka për
t'u pritur, kemi për t'u pritur, keni për t'u pritur,
kanë për t'u pritur

Future perfect I: do të kem pritur, do të kesh
pritur, do të ketë pritur, do të kemi pritur, do
të keni pritur, do të kenë pritur

Future perfect I: do të jem pritur, do të jesh pritur,
do të jetë pritur, do të jemi pritur, do të jeni pritur,
do të jenë pritur

Future perfect II: kam për të pasë pritur, ke
për të pasë pritur, ka për të pasë pritur, kemi

Future perfect II: kam për të qenë pritur, ke për të
qenë pritur, ka për të qenë pritur, kemi për të qenë
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për të pasë pritur, keni për të pasë pritur,
kanë për të pasë pritur

pritur, keni për të qenë pritur, kanë për të qenë
pritur
SUBJUNCTIVE

Present: të pres, të presësh, të presë, të
presim, të prisni, të presin

Present: të pritem, të pritesh, të pritet, të pritemi, të
priteni, të priten

Imperfect: të prisja, të prisje, të priste, të
prisnim, të prisnit, të prisnin

Imperfect: të pritesha, të priteshe, të pritej
(pritesh), të priteshim, të priteshit, priteshin

Perfect: të kem pritur, të kesh pritur, të ketë
pritur, të kemi pritur, të keni pritur, të kenë
pritur

Perfect: të jem pritur, të jesh pritur, të jetë pritur, të
jemi pritur, të jeni pritur, të jenë pritur

Past perfect: të kisha pritur, të kishe pritur, të
kishte pritur, të kishim pritur, të kishit pritur,
të kishin pritur

Past perfect: të isha pritur, të ishe pritur, të ishte
pritur, të ishim pritur, të ishit pritur, të ishin pritur

CONDITIONAL
Present: do të prisja, do të prisje, do të
priste, do të prisnim, do të prisnit, do të
prisnin

Present: do të pritesha, do të priteshe, do të pritej
(pritesh), do të priteshim, do të priteshit, do të
priteshin

Perfect: do të kisha pritur, do të kishe pritur,
do të kishte pritur, do të kishim pritur, do të
kishit pritur, do të kishin pritur

Perfect: do të isha pritur, do të ishe pritur, do të
ishte pritur, do të ishim pritur, do të ishit pritur, do
të ishin pritur
OPTATIVE

Present: pritsha, pritsh, prittë, pritshim,
pritshi, pritshin

Present: u pritsha, u pritsh, u prittë, u pritshim, u
pritshi, u pritshin

Perfect: paça pritur, paç pritur, pastë pritur,
paçim pritur, paçi pritur, paçin pritur

Perfect: qofsha pritur, qofsh pritur, qoftë pritur,
qofshim pritur, qofshi pritur, qofshin pritur
ADMIRATIVE

Present: pritkam, pritke, pritka, pritkemi,
pritkeni, pritkan

Present: u pritkam, u pritke, u pritka, u pritkemi, u
pritkeni, u pritkan

Imperfect: pritkësha, pritkëshe, pritkësh
(pritkej), pritkëshim, pritkëshit, pritkëshin

Imperfect: u pritkësha, u pritkëshe, u pritkësh
(pritkej), u pritkëshim, u pritkëshit, u pritkëshin

Perfect: paskam pritur, paske pritur, paska

Perfect: qenkam pritur, qenke pritur, qenka pritur,
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pritur, paskemi pritur, paskeni pritur, paskan
pritur

qenkemi pritur, qenkeni pritur, qenkan pritur

Past prefect: paskësha pritur, paskëshe
pritur, paskësh (paskej) pritur, paskëshim
pritur, paskëshit pritur, paskëshin pritur

Past perfect: qenkësha pritur, qenkëshe pritur,
qenkësh (qenkej) pritur, qenkëshim pritur,
qenkëshit pritur, qenkëshin pritur
IMPERATIVE

prit; pritni

pritu; prituni
INFINITIVE

Present: për të pritur

Present: për t'u pritur

Perfect: për të pasë pritur

Perfect: për të qenë pritur
GERUNDIVE

Present: duke pritur

Present: duke u pritur

Perfect: duke pasë pritur

Perfect: duke qenë pritur

PARTICIPLE
pritur
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pres 'to cut'; pritem 'to be cut'

Irr. (tr.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: pres, pret, pret, presim, prisni,
presin

Present: pritem, pritesh, pritet, pritemi, priteni,
priten

Continuous present: po pres, po pret, po
pret, po presim, po prisni, po presin

Continuous present: po pritem, po pritesh, po
pritet, po pritemi, po priteni, po priten

Imperfect: prisja, prisje, priste, prisnim,
prisnit, prisnin

Imperfect: pritesha, priteshe, pritej (pritesh),
priteshim, priteshit, priteshin

Continuous imperfect: po prisja, po prisje,
po priste, po prisnim, po prisnit, po prisnin

Continuous imperfect: po pritesha, po priteshe, po
pritej (pritesh), po priteshim, po priteshit, po
priteshin

Aorist: preva, preve, preu, premë, pretë,
prenë

Aorist: u preva, u preve, u pre, u premë, u pretë, u
prenë

Perfect: kam prerë, ke prerë, ka prerë, kemi
prerë, keni prerë, kanë prerë

Perfect: jam prerë, je prerë, është prerë, jemi prerë,
jeni prerë, janë prerë

Past perfect I: kisha prerë, kishe prerë,
kishte prerë, kishim prerë, kishit prerë,
kishin prerë

Past perfect I: isha prerë, ishe prerë, ishte prerë,
ishim prerë, ishit prerë, ishin prerë

Past perfect II: pata prerë, pate prerë, pat(i)
prerë, patëm prerë, patët prerë, patën prerë

Past perfect II: qeshë prerë, qe prerë, qe prerë,
qemë prerë, qetë prerë, qenë prerë

Future I: do të pres, do të presësh, do të
presë, do të presim, do të prisni, do të presin

Future I: do të pritem, do të pritesh, do të pritet, do
të pritemi, do të priteni, do të priten

Future II: kam për të prerë, ke për të prerë,
ka për të prerë, kemi për të prerë, keni për të
prerë, kanë për të prerë

Future II: kam për t'u prerë, ke për t'u prerë, ka për
t'u prerë, kemi për t'u prerë, keni për t'u prerë, kanë
për t'u prerë

Future perfect I: do të kem prerë, do të kesh
prerë, do të ketë prerë, do të kemi prerë, do
të keni prerë, do të kenë prerë

Future perfect I: do të jem prerë, do të jesh prerë,
do të jetë prerë, do të jemi prerë, do të jeni prerë,
do të jenë prerë

Future perfect II: kam për të pasë prerë, ke
për të pasë prerë, ka për të pasë prerë, kemi

Future perfect II: kam për të qenë prerë, ke për të
qenë prerë, ka për të qenë prerë, kemi për të qenë
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për të pasë prerë, keni për të pasë prerë,
kanë për të pasë prerë

prerë, keni për të qenë prerë, kanë për të qenë prerë
SUBJUNCTIVE

Imperfect: të prisja, të prisje, të priste, të
prisnim, të prisnit, të prisnin

Imperfect: të pritesha, të priteshe, të pritej
(pritesh), të priteshim, të priteshit, priteshin

Perfect: të kem prerë, të kesh prerë, të ketë
prerë, të kemi prerë, të keni prerë, të kenë
prerë

Perfect: të jem prerë, të jesh prerë, të jetë
prerë, të jemi prerë, të jeni prerë, të jenë
prerë

Past perfect: të kisha prerë, të kishe prerë, të
kishte prerë, të kishim prerë, të kishit prerë,
të kishin prerë

Past perfect: të isha prerë, të ishe prerë, të
ishte prerë, të ishim prerë, të ishit prerë, të
ishin prerë

CONDITIONAL
Present: do të prisja, do të prisje, do të
priste, do të prisnim, do të prisnit, do të
prisnin

Present: do të pritesha, do të priteshe, do të
pritej (pritesh), do të priteshim, do të
priteshit, do të priteshin

Perfect: do të kisha prerë, do të kishe prerë,
do të kishte prerë, do të kishim prerë, do të
kishit prerë, do të kishin prerë

Perfect: do të isha prerë, do të ishe prerë, do
të ishte prerë, do të ishim prerë, do të ishit
prerë, do të ishin prerë

OPTATIVE
Present: prefsha, prefsh, preftë, prefshim,
prefshi, prefshin

Present: u prefsha, u prefsh, u preftë, u
prefshim, u prefshi, u prefshin

Perfect: paça prerë, paç prerë, pastë prerë,
paçim prerë, paçi prerë, paçin prerë

Perfect: qofsha prerë, qofsh prerë, qoftë
prerë, qofshim prerë, qofshi prerë, qofshin
prerë

ADMIRATIVE
Present: prekam, preke, preka, prekemi,
prekeni, prekan

Present: u prekam, u preke, u preka, u
prekemi, u prekeni, u prekan

Imperfect: prekësha, prekëshe, prekësh
(prekej), prekëshim, prekëshit, prekëshin

Imperfect: u prekësha, u prekëshe, u prekësh
(prekej), u prekëshim, u prekëshit, u
prekëshin

Perfect: paskam prerë, paske prerë, paska
prerë, paskemi prerë, paskeni prerë, paskan

Perfect: qenkam prerë, qenke prerë, qenka
prerë, qenkemi prerë, qenkeni prerë, qenkan
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prerë

prerë

Past prefect: paskësha prerë, paskëshe prerë,
paskësh (paskej) prerë, paskëshim prerë,
paskëshit prerë, paskëshin prerë

Past perfect: qenkësha prerë, qenkëshe
prerë, qenkësh (qenkej) prerë, qenkëshim
prerë, qenkëshit prerë, qenkëshin prerë

IMPERATIVE
prit; pritni

pritu; prituni
INFINITIVE

Present: për të prerë

Present: për t'u prerë

Perfect: për të pasë prerë

Perfect: për të qenë prerë
GERUNDIVE

Present: duke prerë

Present: duke u prerë

Perfect: duke pasë prerë

Perfect: duke qenë prerë

PARTICIPLE
prerë
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pyes 'to ask'; pyetem 'to be asked for'

II-II-2a (trans.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: pyes, pyet, pyet, pyesim, pyesni,
pyesin

Present: pyetem, pyetesh, pyetet, pyetemi, pyeteni,
pyeten

Continuous present: po pyes, po pyet, po
pyet, po pyesim, po pyesni, po pyesin

Continuous present: po pyetem, po pyetesh, po
pyetet, po pyetemi, po pyeteni, po pyeten

Imperfect: pyesja, pyesje, pyeste, pyesnim,
pyesnit, pyesnin

Imperfect: pyetesha, pyeteshe, pyetej (pyetesh),
pyeteshim, pyeteshit, pyeteshin

Continuous imperfect: po pyesja, po pyesje,
po pyeste, po pyesnim, po pyesnit, po
pyesnin

Continuous imperfect: po pyetesha, po pyeteshe,
po pyetej (pyetesh), po pyeteshim, po pyeteshit, po
pyeteshin

Aorist: pyeta, pyete, pyeti, pyetëm, pyetët,
pyetën

Aorist: u pyeta, u pyete, u pyet, u pyetëm, u
pyetët, u pyetën

Perfect: kam pyetur, ke pyetur, ka pyetur,
kemi pyetur, keni pyetur, kanë pyetur

Perfect: jam pyetur, je pyetur, është pyetur, jemi
pyetur, jeni pyetur, janë pyetur

Past perfect I: kisha pyetur, kishe pyetur,
kishte pyetur, kishim pyetur, kishit pyetur,
kishin pyetur

Past perfect I: isha pyetur, ishe pyetur, ishte
pyetur, ishim pyetur, ishit pyetur, ishin pyetur

Past perfect II: pata pyetur, pate pyetur,
pat(i) pyetur, patëm pyetur, patët pyetur,
patën pyetur

Past perfect II: qeshë pyetur, qe pyetur, qe pyetur,
qemë pyetur, qetë pyetur, qenë pyetur

Future I: do të pyes, do të pyesësh, do të
pyesë, do të pyesim, do të pyetni, do të
pyesin

Future I: do të pyetem, do të pyetesh, do të pyetet,
do të pyetemi, do të pyeteni, do të pyeten

Future II: kam për të pyetur, ke për të pyetur,
ka për të pyetur, kemi për të pyetur, keni për
të pyetur, kanë për të pyetur

Future II: kam për t'u pyetur, ke për t'u pyetur, ka
për t'u pyetur, kemi për t'u pyetur, keni për t'u
pyetur, kanë për t'u pyetur

Future perfect I: do të kem pyetur, do të
kesh pyetur, do të ketë pyetur, do të kemi
pyetur, do të keni pyetur, do të kenë pyetur

Future perfect I: do të jem pyetur, do të jesh
pyetur, do të jetë pyetur, do të jemi pyetur, do të
jeni pyetur, do të jenë pyetur
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Future perfect II: kam për të pasë pyetur, ke
për të pasë pyetur, ka për të pasë pyetur,
kemi për të pasë pyetur, keni për të pasë
pyetur, kanë për të pasë pyetur

Future perfect II: kam për të qenë pyetur, ke për të
qenë pyetur, ka për të qenë pyetur, kemi për të
qenë pyetur, keni për të qenë pyetur, kanë për të
qenë pyetur

SUBJUNCTIVE
Present: të pyes, të pyesësh, të pyesë, të
pyesim, të pyesni, të pyesin

Present: të pyetem, të pyetesh, të pyetet, të
pyetemi, të pyeteni, të pyeten

Imperfect: të pyesja, të pyesje, të pyeste, të
pyesnim, të pyesnit, të pyesnin

Imperfect: të pyetesha, të pyeteshe, të pyetej
(pyetesh), të pyeteshim, të pyeteshit, pyeteshin

Perfect: të kem pyetur, të kesh pyetur, të
ketë pyetur, të kemi pyetur, të keni pyetur, të
kenë pyetur

Perfect: të jem pyetur, të jesh pyetur, të jetë pyetur,
të jemi pyetur, të jeni pyetur, të jenë pyetur

Past perfect: të kisha pyetur, të kishe pyetur,
të kishte pyetur, të kishim pyetur, të kishit
pyetur, të kishin pyetur

Past perfect: të isha pyetur, të ishe pyetur, të ishte
pyetur, të ishim pyetur, të ishit pyetur, të ishin
pyetur

CONDITIONAL
Present: do të pyesja, do të pyesje, do të
pyeste, do të pyesnim, do të pyesnit, do të
pyesnin

Present: do të pyetesha, do të pyeteshe, do të
pyetej (pyetesh), do të pyeteshim, do të pyeteshit,
do të pyeteshin

Perfect: do të kisha pyetur, do të kishe
pyetur, do të kishte pyetur, do të kishim
pyetur, do të kishit pyetur, do të kishin
pyetur

Perfect: do të isha pyetur, do të ishe pyetur,
do të ishte pyetur, do të ishim pyetur, do të
ishit pyetur, do të ishin pyetur
OPTATIVE

Present: pyetsha, pyetsh, pyettë, pyetshim,
pyetshi, pyetshin

Present: u pyetsha, u pyetsh, u pyettë, u
pyetshim, u pyetshi, u pyetshin

Perfect: paça pyetur, paç pyetur, pastë
pyetur, paçim pyetur, paçi pyetur, paçin
pyetur

Perfect: qofsha pyetur, qofsh pyetur, qoftë
pyetur, qofshim pyetur, qofshi pyetur,
qofshin pyetur
ADMIRATIVE

Present: pyetkam, pyetke, pyetka, pyetkemi,

Present: u pyetkam, u pyetke, u pyetka, u
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pyetkeni, pyetkan

pyetkemi, u pyetkeni, u pyetkan

Imperfect: pyetkësha, pyetkëshe, pyetkësh
(pyetkej), pyetkëshim, pyetkëshit,
pyetkëshin

Imperfect: u pyetkësha, u pyetkëshe, u
pyetkësh (pyetkej), u pyetkëshim, u
pyetkëshit, u pyetkëshin

Perfect: paskam pyetur, paske pyetur, paska
pyetur, paskemi pyetur, paskeni pyetur,
paskan pyetur

Perfect: qenkam pyetur, qenke pyetur, qenka
pyetur, qenkemi pyetur, qenkeni pyetur,
qenkan pyetur

Past prefect: paskësha pyetur, paskëshe
pyetur, paskësh (paskej) pyetur, paskëshim
pyetur, paskëshit pyetur, paskëshin pyetur

Past perfect: qenkësha pyetur, qenkëshe
pyetur, qenkësh (qenkej) pyetur, qenkëshim
pyetur, qenkëshit pyetur, qenkëshin pyetur
IMPERATIVE

pyes; pyesni

pyetu; pyetuni
INFINITIVE

Present: për të pyetur

Present: për t'u pyetur

Perfect: për të pasë pyetur

Perfect: për të qenë pyetur
GERUNDIVE

Present: duke pyetur

Present: duke u pyetur

Perfect: duke pasë pyetur

Perfect: duke qenë pyetur
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quaj 'to call'; quhem 'to be called'

I-II-2 (trans.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: quaj, quan, quan, quajmë, quani,
quajnë

Present: quhem, quhesh, quhet, quhemi, quheni,
quhen

Continuous present: po quaj, po quan, po
quan, po quajmë, po quani, po quajnë

Continuous present: po quhem, po quhesh, po
quhet, po quhemi, po quheni, po quhen

Imperfect: quaja, quaje, quante, quanim,
quanit, quanin

Imperfect: quhesha, quheshe, quhej (quhesh),
quheshim, quheshit, quheshin

Continuous imperfect: po quaja, po quaje,
po quante, po quanim, po quanit, po quanin

Continuous imperfect: po quhesha, po quheshe, po
quhej (quhesh), po quheshim, po quheshit, po
quheshin

Aorist: quajta, quajte, quajti, quajtëm,
quajtët, quajtën

Aorist: u quajta, u quajte, u quajt, u quajtëm, u
quajtët, u quajtën

Perfect: kam quajtur, ke quajtur, ka quajtur,
kemi quajtur, keni quajtur, kanë quajtur

Perfect: jam quajtur, je quajtur, është quajtur, jemi
quajtur, jeni quajtur, janë quajtur

Past perfect I: kisha quajtur, kishe quajtur,
kishte quajtur, kishim quajtur, kishit quajtur,
kishin quajtur

Past perfect I: isha quajtur, ishe quajtur, ishte
quajtur, ishim quajtur, ishit quajtur, ishin quajtur

Past perfect II: pata quajtur, pate quajtur,
pat(i) quajtur, patëm quajtur, patët quajtur,
patën quajtur

Past perfect II: qeshë quajtur, qe quajtur, qe
quajtur, qemë quajtur, qetë quajtur, qenë quajtur

Future I: do të quaj, do të quash, do të quajë,
do të quajmë, do të quani, do të quajnë

Future I: do të quhem, do të quhesh, do të quhet,
do të quhemi, do të quheni, do të quhen

Future II: kam për të quajtur, ke për të
quajtur, ka për të quajtur, kemi për të
quajtur, keni për të quajtur, kanë për të
quajtur

Future II: kam për t'u quajtur, ke për t'u quajtur, ka
për t'u quajtur, kemi për t'u quajtur, keni për t'u
quajtur, kanë për t'u quajtur

Future perfect I: do të kem quajtur, do të
kesh quajtur, do të ketë quajtur, do të kemi
quajtur, do të keni quajtur, do të kenë quajtur

Future perfect I: do të jem quajtur, do të jesh
quajtur, do të jetë quajtur, do të jemi quajtur, do të
jeni quajtur, do të jenë quajtur
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Future perfect II: kam për të pasë quajtur, ke
për të pasë quajtur, ka për të pasë quajtur,
kemi për të pasë quajtur, keni për të pasë
quajtur, kanë për të pasë quajtur

Future perfect II: kam për të qenë quajtur, ke për të
qenë quajtur, ka për të qenë quajtur, kemi për të
qenë quajtur, keni për të qenë quajtur, kanë për të
qenë quajtur

SUBJUNCTIVE
Present: të quaj, të quash, të quajë, të
quajmë, të quani, të quajnë

Present: të quhem, të quhesh, të quhet, të quhemi,
të quheni, të quhen

Imperfect: të quaja, të quaje, të quante, të
quanim, të quanit, të quanin

Imperfect: të quhesha, të quheshe, të quhej
(quhesh), të quheshim, të quheshit, quheshin

Perfect: të kem quajtur, të kesh quajtur, të
ketë quajtur, të kemi quajtur, të keni quajtur,
të kenë quajtur

Perfect: të jem quajtur, të jesh quajtur, të jetë
quajtur, të jemi quajtur, të jeni quajtur, të jenë
quajtur

Past perfect: të kisha quajtur, të kishe
quajtur, të kishte quajtur, të kishim quajtur,
të kishit quajtur, të kishin quajtur

Past perfect: të isha quajtur, të ishe quajtur, të ishte
quajtur, të ishim quajtur, të ishit quajtur, të ishin
quajtur

CONDITIONAL
Present: do të quaja, do të quaje, do të
quante, do të quanim, do të quanit, do të
quanin

Present: do të quhesha, do të quheshe, do të quhej
(quhesh), do të quheshim, do të quheshit, do të
quheshin

Perfect: do të kisha quajtur, do të kishe
quajtur, do të kishte quajtur, do të kishim
quajtur, do të kishit quajtur, do të kishin
quajtur

Perfect: do të isha quajtur, do të ishe quajtur, do të
ishte quajtur, do të ishim quajtur, do të ishit
quajtur, do të ishin quajtur
OPTATIVE

Present: quajtsha, quajtsh, quajttë,
quajtshim, quajtshi, quajtshin

Present: u quajtsha, u quajtsh, u quajttë, u
quajtshim, u quajtshi, u quajtshin

Perfect: paça quajtur, paç quajtur, pastë
quajtur, paçim quajtur, paçi quajtur, paçin
quajtur

Perfect: qofsha quajtur, qofsh quajtur, qoftë
quajtur, qofshim quajtur, qofshi quajtur, qofshin
quajtur
ADMIRATIVE

Present: quajtkam, quajtke, quajtka,
quajtkemi, quajtkeni, quajtkan

Present: u quajtkam, u quajtke, u quajtka, u
quajtkemi, u quajtkeni, u quajtkan
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Imperfect: quajtkësha, quajtkëshe,
quajtkësh, quajtkëshim, quajtkëshit,
quajtkëshin

Imperfect: u quajtkësha, u quajtkëshe, u quajtkësh,
u quajtkëshim, u quajtkëshit, u quajtkëshin

Perfect: paskam quajtur, paske quajtur,
paska quajtur, paskemi quajtur, paskeni
quajtur, paskan quajtur

Perfect: qenkam quajtur, qenke quajtur, qenka
quajtur, qenkemi quajtur, qenkeni quajtur, qenkan
quajtur

Past prefect: paskësha quatur, paskëshe
quatur, paskësh quatur, paskëshim quatur,
paskëshit quatur, paskëshin quatur

Past perfect: qenkësha quatur, qenkëshe quatur,
qenkësh quatur, qenkëshim quatur, qenkëshit
quatur, qenkëshin quatur
IMPERATIVE

quaj; quani

quhu; quhuni
INFINITIVE

Present: për të quajtur

Present: për t'u quajtur

Perfect: për të pasë quajtur

Perfect: për të qenë quajtur
GERUNDIVE

Present: duke quajtur

Present: duke u quajtur

Perfect: duke pasë quajtur

Perfect: duke qenë pasë quajtur

PARTICIPLE
quajtur
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rri 'to stay, to sit'

Irr. (intrans.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: rri, rri, rri, rrimë, rrini, rrinë
Continuous present: po rri, po rri, po rri, po rrimë, po rrini, po rrinë
Imperfect: rrija, rrije, rrinte, rrinim, rrinit, rrinin
Continuous imperfect: po rrija, po rrije, po rrinte, po rrinim, po rrinit, po rrinin
Aorist: ndenja, ndenje, ndenji, ndenjëm, ndenjët, ndenjën
Perfect: kam ndenjur, ke ndenjur, ka ndenjur, kemi ndenjur, keni ndenjur, kanë ndenjur
Past perfect I: kisha ndenjur, kishe ndenjur, kishte ndenjur, kishim ndenjur, kishit ndenjur, kishin
ndenjur
Past perfect II: pata ndenjur, pate ndenjur, pat(i) ndenjur, patëm ndenjur, patët ndenjur, patën ndenjur
Future I: do të rri, do të rrish, do të rrijë, do të rrimë, do të rrini, do të rrinë
Future II: kam për të ndenjur, ke për të ndenjur, ka për të ndenjur, kemi për të ndenjur, keni për të
ndenjur, kanë për të ndenjur
Future perfect I: do të kem ndenjur, do të kesh ndenjur, do të ketë ndenjur, do të kemi ndenjur, do të
keni ndenjur, do të kenë ndenjur
Future perfect II: kam për të pasë ndenjur, ke për të pasë ndenjur, ka për të pasë ndenjur, kemi për të
pasë ndenjur, keni për të pasë ndenjur, kanë për të pasë ndenjur
SUBJUNCTIVE
Present: të rri, të rrish, të rrijë, të rrimë, të rrini, të rrinë
Imperfect: të rrija, të rrije, të rrinte, të rrinim, të rrinit, të rrinin
Perfect: të kem ndenjur, të kesh ndenjur, të ketë ndenjur, të kemi ndenjur, të keni ndenjur, të kenë
ndenjur
Past perfect: të kisha ndenjur, të kishe ndenjur, të kishte ndenjur, të kishim ndenjur, të kishit ndenjur, të
kishin ndenjur
CONDITIONAL
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Present: do të rrija, do të rrije, do të rrinte, do të rrinim, do të rrinit, do të rrinin
Perfect: do të kisha ndenjur, do të kishe ndenjur, do të kishte ndenjur, do të kishim ndenjur, do të kishit
ndenjur, do të kishin ndenjur
OPTATIVE
Present: ndenjça, ndenjç, ndenjçtë, ndenjçim, ndenjçi, ndenjçin
Perfect: paça ndenjur, paç ndenjur, pastë ndenjur, paçim ndenjur, paçi ndenjur, paçin ndenjur
ADMIRATIVE
Present: ndenjkam, ndenjke, ndenjka, ndenjkemi, ndenjkeni, ndenjkan
Imperfect: ndenjkësha, ndenjkëshe, ndenjkësh (ndenjkej), ndenjkëshim, ndenjkëshit, ndenjkëshin
Perfect: paskam ndenjur, paske ndenjur, paska ndenjur, paskemi ndenjur, paskeni ndenjur, paskan
ndenjur
Past prefect: paskësha ndenjur, paskëshe ndenjur, paskësh (paskej) ndenjur, paskëshim ndenjur,
paskëshit ndenjur, paskëshin ndenjur
IMPERATIVE
rri; rrini
INFINITIVE
Present: për të ndenjur
Perfect: për të pasë ndenjur
GERUNDIVE
Present: duke ndenjur
Perfect: duke pasë ndenjur
PARTICIPLE
ndenjur
shkruaj 'to write'; shkruhem 'to be written; to register oneself'
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Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: shkruaj, shkruan, shkruan,
shkruajmë, shkruani, shkruajnë

Present: shkruhem, shkruhesh, shkruhet,
shkruhemi, shkruheni, shkruhen

Continuous present: po shkruaj, po shkruan,
po shkruan, po shkruajmë, po shkruani, po
shkruajnë

Continuous present: po shkruhem, po shkruhesh,
po shkruhet, po shkruhemi, po shkruheni, po
shkruhen

Imperfect: shkruaja, shkruaje, shkruante,
shkruanim, shkruanit, shkruanin

Imperfect: shkruhesha, shkruheshe, shkruhej
(shkruhesh), shkruheshim, shkruheshit,
shkruheshin

Continuous imperfect: po shkruaja, po
shkruaje, po shkruante, po shkruanim, po
shkruanit, po shkruanin

Continuous imperfect: po shkruhesha, po
shkruheshe, po shkruhej (shkruhesh), po
shkruheshim, po shkruheshit, po shkruheshin

Aorist: shkrova, shkrove, shkroi, shkruam,
shkruat, shkruan

Aorist: u shkruajat, u shkrove, u shkrua, u
shkruam, u shkruat, u shkruan

Perfect: kam shkruar, ke shkruar, ka shkruar,
kemi shkruar, keni shkruar, kanë shkruar

Perfect: jam shkruar, je shkruar, është shkruar,
jemi shkruar, jeni shkruar, janë shkruar

Past perfect I: kisha shkruar, kishe shkruar,
kishte shkruar, kishim shkruar, kishit
shkruar, kishin shkruar

Past perfect I: isha shkruar, ishe shkruar, ishte
shkruar, ishim shkruar, ishit shkruar, ishin shkruar

Past perfect II: pata shkruar, pate shkruar,
pat(i) shkruar, patëm shkruar, patët shkruar,
patën shkruar

Past perfect II: qeshë shkruar, qe shkruar, qe
shkruar, qemë shkruar, qetë shkruar, qenë shkruar

Future I: do të shkruaj, do të shkruash, do të
shkruajë, do të shkruajmë, do të shkruani, do
të shkruajnë

Future I: do të shkruhem, do të shkruhesh, do të
shkruhet, do të shkruhemi, do të shkruheni, do të
shkruhen

Future II: kam për të shkruar, ke për të
shkruar, ka për të shkruar, kemi për të
shkruar, keni për të shkruar, kanë për të
shkruar

Future II: kam për t'u shkruar, ke për t'u shkruar, ka
për t'u shkruar, kemi për t'u shkruar, keni për t'u
shkruar, kanë për t'u shkruar

Future perfect I: do të kem shkruar, do të
kesh shkruar, do të ketë shkruar, do të kemi
shkruar, do të keni shkruar, do të kenë

Future perfect I: do të jem shkruar, do të jesh
shkruar, do të jetë shkruar, do të jemi shkruar, do të
jeni shkruar, do të jenë shkruar
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shkruar
Future perfect II: kam për të pasë shkruar, ke
për të pasë shkruar, ka për të pasë shkruar,
kemi për të pasë shkruar, keni për të pasë
shkruar, kanë për të pasë shkruar

Future perfect II: kam për të qenë shkruar, ke për
të qenë shkruar, ka për të qenë shkruar, kemi për të
qenë shkruar, keni për të qenë shkruar, kanë për të
qenë shkruar

SUBJUNCTIVE
Present: të shkruaj, të shkruash, të shkruajë,
të shkruajmë, të shkruani, të shkruajnë

Present: të shkruhem, të shkruhesh, të shkruhet, të
shkruhemi, të shkruheni, të shkruhen

Imperfect: të shkruaja, të shkruaje, të
shkruante, të shkruanim, të shkruanit, të
shkruanin

Imperfect: të shkruhesha, të shkruheshe, të
shkruhej (shkruhesh), të shkruheshim, të
shkruheshit, shkruheshin

Perfect: të kem shkruar, të kesh shkruar, të
ketë shkruar, të kemi shkruar, të keni
shkruar, të kenë shkruar

Perfect: të jem shkruar, të jesh shkruar, të jetë
shkruar, të jemi shkruar, të jeni shkruar, të jenë
shkruar

Past perfect: të kisha shkruar, të kishe
shkruar, të kishte shkruar, të kishim shkruar,
të kishit shkruar, të kishin shkruar

Past perfect: të isha shkruar, të ishe shkruar, të
ishte shkruar, të ishim shkruar, të ishit shkruar, të
ishin shkruar

CONDITIONAL
Present: do të shkruaja, do të shkruaje, do të
shkruante, do të shkruanim, do të shkruanit,
do të shkruanin

Present: do të shkruhesha, do të shkruheshe, do të
shkruhej (shkruhesh), do të shkruheshim, do të
shkruheshit, do të shkruheshin

Perfect: do të kisha shkruar, do të kishe
shkruar, do të kishte shkruar, do të kishim
shkruar, do të kishit shkruar, do të kishin
shkruar

Perfect: do të isha shkruar, do të ishe shkruar, do të
ishte shkruar, do të ishim shkruar, do të ishit
shkruar, do të ishin shkruar
OPTATIVE

Present: shkrofsha, shkrofsh, shkroftë,
shkrofshim, shkrofshi, shkrofshin

Present: u shkrofsha, u shkrofsh, u shkroftë, u
shkrofshim, u shkrofshi, u shkrofshin

Perfect: paça shkruar, paç shkruar, pastë
shkruar, paçim shkruar, paçi shkruar, paçin
shkruar

Perfect: qofsha shkruar, qofsh shkruar, qoftë
shkruar, qofshim shkruar, qofshi shkruar, qofshin
shkruar
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ADMIRATIVE
Present: shkruakam, shkruake, shkruaka,
shkruakemi, shkruakeni, shkruakan

Present: u shkruakam, u shkruake, u shkruaka, u
shkruakemi, u shkruakeni, u shkruakan

Imperfect: shkruakësha, shkruakëshe,
shkruakësh (shkruakej), shkruakëshim,
shkruakëshit, shkruakëshin

Imperfect: u shkruakësha, u shkruakëshe, u
shkruakësh (shkruakej), u shkruakëshim, u
shkruakëshit, u shkruakëshin

Perfect: paskam shkruar, paske shkruar,
paska shkruar, paskemi shkruar, paskeni
shkruar, paskan shkruar

Perfect: qenkam shkruar, qenke shkruar, qenka
shkruar, qenkemi shkruar, qenkeni shkruar, qenkan
shkruar

Past prefect: paskësha shkruar, paskëshe
shkruar, paskësh (paskej) shkruar,
paskëshim shkruar, paskëshit shkruar,
paskëshin shkruar

Past perfect: qenkësha shkruar, qenkëshe shkruar,
qenkësh (qenkej) shkruar, qenkëshim shkruar,
qenkëshit shkruar, qenkëshin shkruar
IMPERATIVE

shkruaj; shkruani

shkruhu; shkruhuni
INFINITIVE

Present: për të shkruar

Present: për t'u shkruar

Perfect: për të pasë shkruar

Perfect: për të qenë shkruar
GERUNDIVE

Present: duke shkruar

Present: duke u shkruar

Perfect: duke pasë shkruar

Perfect: duke qenë shkruar

PARTICIPLE
shkruar
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shoh 'to see'; shihem 'to be seen; to see onself'

Irr. (trans.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: shoh, sheh, sheh, shohim, shihni,
shohin

Present: shihem, shihesh, shihet, shihemi, shiheni,
shihen

Continuous present: po shoh, po sheh, po
sheh, po shohim, po shihni, po shohin

Continuous present: po shihem, po shihesh, po
shihet, po shihemi, po shiheni, po shihen

Imperfect: shihja, shihje, shihte, shihnim,
shihnit, shihnin

Imperfect: shihesha, shiheshe, shihej (shihesh),
shiheshim, shiheshit, shiheshin

Continuous imperfect: po shihja, po shihje,
po shihnte, po shihnim, po shihnit, po
shihnin

Continuous imperfect: po shihesha, po shiheshe,
po shihej (shihesh), po shiheshim, po shiheshit, po
shiheshin

Aorist: pashë, pe, pa, pamë, patë, panë

Aorist: u pashë, u pe, u pa, u pamë, u patë, u panë

Perfect: kam parë, ke parë, ka parë, kemi
parë, keni parë, kanë parë

Perfect: jam parë, je parë, është parë, jemi parë,
jeni parë, janë parë

Past perfect I: kisha parë, kishe parë, kishte
parë, kishim parë, kishit parë, kishin parë

Past perfect I: isha parë, ishe parë, ishte parë,
ishim parë, ishit parë, ishin parë

Past perfect II: pata parë, pate parë, pat(i)
parë, patëm parë, patët parë, patën parë

Past perfect II: qeshë parë, qe parë, qe parë, qemë
parë, qetë parë, qenë parë

Future I: do të shoh, do të shohësh, do të
shohë, do të shohim, do të shihni, do të
shohin

Future I: do të shihem, do të shihesh, do të shihet,
do të shihemi, do të shiheni, do të shihen

Future II: kam për të parë, ke për të parë, ka
për të parë, kemi për të parë, keni për të
parë, kanë për të parë

Future II: kam për t'u parë, ke për t'u parë, ka për
t'u parë, kemi për t'u parë, keni për t'u parë, kanë
për t'u parë

Future perfect I: do të kem parë, do të kesh
parë, do të ketë parë, do të kemi parë, do të
keni parë, do të kenë parë

Future perfect I: do të jem parë, do të jesh parë, do
të jetë parë, do të jemi parë, do të jeni parë, do të
jenë parë
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Future perfect II: kam për të pasë parë, ke
për të pasë parë, ka për të pasë parë, kemi
për të pasë parë, keni për të pasë parë, kanë
për të pasë parë

Future perfect II: kam për të qenë parë, ke për të
qenë parë, ka për të qenë parë, kemi për të qenë
parë, keni për të qenë parë, kanë për të qenë parë

SUBJUNCTIVE
Present: të shoh, të shohësh, të shohë, të
shohim, të shihni, të shihin

Present: të shihem, të shihesh, të shihet, të
shihemi, të shiheni, të shihen

Imperfect: të shihja, të shihje, të shihte, të
shihnim, të shihnit, të shihnin

Imperfect: të shihesha, të shiheshe, të shihej
(shihesh), të shiheshim, të shiheshit, shiheshin

Perfect: të kem parë, të kesh parë, të ketë
parë, të kemi parë, të keni parë, të kenë parë

Perfect: të jem parë, të jesh parë, të jetë parë, të
jemi parë, të jeni parë, të jenë parë

Past perfect: të kisha parë, të kishe parë, të
kishte parë, të kishim parë, të kishit parë, të
kishin parë

Past perfect: të isha parë, të ishe parë, të ishte parë,
të ishim parë, të ishit parë, të ishin parë

CONDITIONAL
Present: do të shihja, do të shihje, do të
shihte, do të shihnim, do të shihnit, do të
shihnin

Present: do të shihesha, do të shiheshe, do të shihej
(shihesh), do të shiheshim, do të shiheshit, do të
shiheshin

Perfect: do të kisha parë, do të kishe parë, do
të kishte parë, do të kishim parë, do të kishit
parë, do të kishin parë

Perfect: do të isha parë, do të ishe parë, do të ishte
parë, do të ishim parë, do të ishit parë, do të ishin
parë
OPTATIVE

Present: pafsha, pafsh, paftë, pafshim,
pafshi, pafshin

Present: u pafsha, u pafsh, u paftë, u pafshim, u
pafshi, u pafshin

Perfect: paça parë, paç parë, pastë parë,
paçim parë, paçi parë, paçin parë

Perfect: qofsha parë, qofsh parë, qoftë parë,
qofshim parë, qofshi parë, qofshin parë
ADMIRATIVE

Present: pakam, pake, paka, pakemi, pakeni,
pakan

Present: u pakam, u pake, u paka, u pakemi, u
pakeni, u pakan

Imperfect: pakësha, pakëshe, pakësh (pakej),
pakëshim, pakëshit, pakëshin

Imperfect: u pakësha, u pakëshe, u pakësh (pakej),
u pakëshim, u pakëshit, u pakëshin
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Perfect: paskam parë, paske parë, paska
parë, paskemi parë, paskeni parë, paskan
parë

Perfect: qenkam parë, qenke parë, qenka parë,
qenkemi parë, qenkeni parë, qenkan parë

Past prefect: paskësha parë, paskëshe parë,
paskësh (paskej) parë, paskëshim parë,
paskëshit parë, paskëshin parë

Past perfect: qenkësha parë, qenkëshe parë,
qenkësh (qenkej) parë, qenkëshim parë, qenkëshit
parë, qenkëshin parë
IMPERATIVE

shih; shihni

shihu; shihuni
INFINITIVE

Present: për të parë

Present: për t'u parë

Perfect: për të pasë parë

Perfect: për të qenë parë
GERUNDIVE

Present: duke parë

Present: duke u parë

Perfect: duke pasë parë

Perfect: duke qenë parë

PARTICIPLE
parë
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shpie 'to lead'; shpihem 'to be lead'

III-I (trans.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: shpie, shpie, shpie, shpiem, shpini,
shpien

Present: shpihem, shpihesh, shpihet, shpihemi,
shpiheni, shpihen

Continuous present: po shpie, po, shpie, po
shpie, po shpiem, po shpini, po shpien

Continuous present: po shpihem, po shpihesh, po
shpihet, po shpihemi, po shpiheni, po shpihen

Imperfect: shpija, shpije, shpinte, shpinim,
shpinit, shpinin

Imperfect: shpihesha, shpiheshe, shpihej
(shpihesh), shpiheshim, shpiheshit, shpiheshin

Continuous imperfect: po shpija, po shpije,
po shpinte, po shpinim, po shpinit, po
shpinin

Continuous imperfect: po shpihesha, po shpiheshe,
po shpihej (shpihesh), po shpiheshim, po
shpiheshit, po shpiheshin

Aorist: shpura, shpure, shpuri, shpurëm,
shpurët, shpurën

Aorist: u shpura, u shpure, u shpur, u shpurëm, u
shpurët, u shpurën

Perfect: kam shpënë, ke shpënë, ka shpënë,
kemi shpënë, keni shpënë, kanë shpënë

Perfect: jam shpënë, je shpënë, është shpënë, jemi
shpënë, jeni shpënë, janë shpënë

Past perfect I: kisha shpënë, kishe shpënë,
kishte shpënë, kishim shpënë, kishit shpënë,
kishin shpënë

Past perfect I: isha shpënë, ishe shpënë, ishte
shpënë, ishim shpënë, ishit shpënë, ishin shpënë

Past perfect II: pata shpënë, pate shpënë,
pat(i) shpënë, patëm shpënë, patët shpënë,
patën shpënë

Past perfect II: qeshë shpënë, qe shpënë, qe
shpënë, qemë shpënë, qetë shpënë, qenë shpënë

Future I: do të shpie, do të shpiesh, do të
shpjerë, do të shpiem, do të shpini, do të
shpien

Future I: do të shpihem, do të shpihesh, do të
shpihet, do të shpihemi, do të shpiheni, do të
shpihen

Future II: kam për të shpënë, ke për të
shpënë, ka për të shpënë, kemi për të
shpënë, keni për të shpënë, kanë për të
shpënë

Future II: kam për t'u shpënë, ke për t'u shpënë, ka
për t'u shpënë, kemi për t'u shpënë, keni për t'u
shpënë, kanë për t'u shpënë

Future perfect I: do të kem shpënë, do të
kesh shpënë, do të ketë shpënë, do të kemi
shpënë, do të keni shpënë, do të kenë shpënë

Future perfect I: do të jem shpënë, do të jesh
shpënë, do të jetë shpënë, do të jemi shpënë, do të
jeni shpënë, do të jenë shpënë
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Future perfect II: kam për të pasë shpënë, ke
për të pasë shpënë, ka për të pasë shpënë,
kemi për të pasë shpënë, keni për të pasë
shpënë, kanë për të pasë shpënë

Future perfect II: kam për të qenë shpënë, ke për të
qenë shpënë, ka për të qenë shpënë, kemi për të
qenë shpënë, keni për të qenë shpënë, kanë për të
qenë shpënë

SUBJUNCTIVE
Present: të shpie, të shpiesh, të shpierë, të
shpiem, të shpini, të shpien

Present: të shpihem, të shpihesh, të shpihet, të
shpihemi, të shpiheni, të shpihen

Imperfect: të shpija, të shpije, të shpinte, të
shpinim, të shpinit, të shpinin

Imperfect: të shpihesha, të shpiheshe, të shpihej
(shpihesh), të shpiheshim, të shpiheshit, shpiheshin

Perfect: të kem shpënë, të kesh shpënë, të
ketë shpënë, të kemi shpënë, të keni shpënë,
të kenë shpënë

Perfect: të jem shpënë, të jesh shpënë, të jetë
shpënë, të jemi shpënë, të jeni shpënë, të jenë
shpënë

Past perfect: të kisha shpënë, të kishe
shpënë, të kishte shpënë, të kishim shpënë,
të kishit shpënë, të kishin shpënë

Past perfect: të isha shpënë, të ishe shpënë, të ishte
shpënë, të ishim shpënë, të ishit shpënë, të ishin
shpënë
CONDITIONAL

Present: do të shpija, do të shpije, do të
shpinte, do të shpinim, do të shpinit, do të
shpinin

Present: do të shpihesha, do të shpiheshe, do të
shpihej (shpihesh), do të shpiheshim, do të
shpiheshit, do të shpiheshin

Perfect: do të kisha shpënë, do të kishe
shpënë, do të kishte shpënë, do të kishim
shpënë, do të kishit shpënë, do të kishin
shpënë

Perfect: do të isha shpënë, do të ishe shpënë, do të
ishte shpënë, do të ishim shpënë, do të ishit
shpënë, do të ishin shpënë
OPTATIVE

Present: shpënça, shpënç, shpënçtë,
shpënçim, shpënçi, shpënçin

Present: u shpënça, u shpënç, u shpënçtë, u
shpënçim, u shpënçi, u shpënçin

Perfect: paça shpënë, paç shpënë, pastë
shpënë, paçim shpënë, paçi shpënë, paçin
shpënë

Perfect: qofsha shpënë, qofsh shpënë, qoftë
shpënë, qofshim shpënë, qofshi shpënë, qofshin
shpënë
ADMIRATIVE

Present: shpënkam, shpënke, shpënka,

Present: u shpënkam, u shpënke, u shpënka, u
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shpënkemi, shpënkeni, shpënkan

shpënkemi, u shpënkeni, u shpënkan

Imperfect: shpënkësha, shpënkëshe,
shpënkësh (shpënkej), shpënkëshim,
shpënkëshit, shpënkëshin

Imperfect: u shpënkësha, u shpënkëshe, u
shpënkësh (shpënkej), u shpënkëshim, u
shpënkëshit, u shpënkëshin

Perfect: paskam shpënë, paske shpënë,
paska shpënë, paskemi shpënë, paskeni
shpënë, paskan shpënë

Perfect: qenkam shpënë, qenke shpënë, qenka
shpënë, qenkemi shpënë, qenkeni shpënë, qenkan
shpënë

Past prefect: paskësha shpënë, paskëshe
shpënë, paskësh (paskej) shpënë, paskëshim
shpënë, paskëshit shpënë, paskëshin shpënë

Past perfect: qenkësha shpënë, qenkëshe shpënë,
qenkësh (qenkej) shpënë, qenkëshim shpënë,
qenkëshit shpënë, qenkëshin shpënë

IMPERATIVE
shpjer; shpini

shpihu; shpihuni
INFINITIVE

Present: për të shpënë

Present: për t'u shpënë

Perfect: për të pasë shpënë

Perfect: për të qenë shpënë
GERUNDIVE

Present: duke shpënë

Present: duke u shpënë

Perfect: duke pasë shpënë

Perfect: duke qenë shpënë

PARTICIPLE
shpënë
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sjell 'to bring'; sillem 'to be brought; to behave' II-II-1a (trans.)
Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: sjell, sjell, sjell, sjellim, sillni,
sjellin

Present: sillem, sillesh, sillet, sillemi, silleni, sillen

Continuous present: po sjell, po sjell, po
sjell, po sjellim, po sillni, po sjellin

Continuous present: po sillem, po sillesh, po sillet,
po sillemi, po silleni, po sillen

Imperfect: sillja, sillje, sillte, sillnim, sillnit,
sillnin

Imperfect: sillesha, silleshe, sillej (sillesh),
silleshim, silleshit, silleshin

Continuous imperfect: po sillja, po sillje, po
sillte, po sillnim, po sillnit, po sillnin

Continuous imperfect: po sillesha, po silleshe, po
sillej (sillesh), po silleshim, po silleshit, po
silleshin

Aorist: solla, solle, solli, sollëm, sollët,
sollën

Aorist: u solla, u solle, u suall (u soll), u sollëm, u
sollët, u sollën

Perfect: kam sjellë, ke sjellë, ka sjellë, kemi
sjellë, keni sjellë, kanë sjellë

Perfect: jam sjellë, je sjellë, është sjellë, jemi
sjellë, jeni sjellë, janë sjellë

Past perfect I: kisha sjellë, kishe sjellë,
kishte sjellë, kishim sjellë, kishit sjellë,
kishin sjellë

Past perfect I: isha sjellë, ishe sjellë, ishte sjellë,
ishim sjellë, ishit sjellë, ishin sjellë

Past perfect II: pata sjellë, pate sjellë, pat(i)
sjellë, patëm sjellë, patët sjellë, patën sjellë

Past perfect II: qeshë sjellë, qe sjellë, qe sjellë,
qemë sjellë, qetë sjellë, qenë sjellë

Future I: do të lidh, do të lidhësh, do të
lidhë, do të lidhim, do të lidhni, do të lidhin

Future I: do të lidhem, do të lidhesh, do të lidhet,
do të lidhemi, do të lidheni, do të lidhen

Future II: kam për të sjellë, ke për të sjellë,
ka për të sjellë, kemi për të sjellë, keni për të
sjellë, kanë për të sjellë

Future II: kam për t'u sjellë, ke për t'u sjellë, ka për
t'u sjellë, kemi për t'u sjellë, keni për t'u sjellë,
kanë për t'u sjellë

Future perfect I: do të kem sjellë, do të kesh
sjellë, do të ketë sjellë, do të kemi sjellë, do
të keni sjellë, do të kenë sjellë

Future perfect I: do të jem sjellë, do të jesh sjellë,
do të jetë sjellë, do të jemi sjellë, do të jeni sjellë,
do të jenë sjellë

Future perfect II: kam për të pasë sjellë, ke
për të pasë sjellë, ka për të pasë sjellë, kemi

Future perfect II: kam për të qenë sjellë, ke për të
qenë sjellë, ka për të qenë sjellë, kemi për të qenë
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për të pasë sjellë, keni për të pasë sjellë,
kanë për të pasë sjellë,

sjellë, keni për të qenë sjellë, kanë për të qenë
sjellë,
SUBJUNCTIVE

Present: të sjell, të sjellesh, të sjellë, të
sjellim, të sillni, të sjellin

Present: të sillem, të sillesh, të sillet, të sillemi, të
silleni, të sillen

Imperfect: të sillja, të sillje, të sillte, të
sillnim, të sillnit, të sillnin

Imperfect: të sillesha, të silleshe, të sillej (sillesh),
të silleshim, të silleshit, të silleshin

Perfect: të kem sjellë, të kesh sjellë, të ketë
sjellë, të kemi sjellë, të keni sjellë, të kenë
sjellë

Perfect: të jem sjellë, të jesh sjellë, të jetë sjellë, të
jemi sjellë, të jeni sjellë, të jenë sjellë

Past perfect: të kisha sjellë, të kishe sjellë, të
kishte sjellë, të kishim sjellë, të kishit sjellë,
të kishin sjellë

Past perfect: të isha sjellë, të ishe sjellë, të ishte
sjellë, të ishim sjellë, të ishit sjellë, të ishin sjellë

CONDITIONAL
Present: do të sillja, do të sillje, do të sillnte,
do të sillnim, do të sillnit, do të sillnin

Present: do të sillesha, do të silleshe, do të sillej
(sillesh), do të silleshim, do të silleshit, do të
silleshin

Perfect: do të kisha sjellë, do të kishe sjellë,
do të kishte sjellë, do të kishim sjellë, do të
kishit sjellë, do të kishin sjellë

Perfect: do të isha sjellë, do të ishe sjellë, do të
ishte sjellë, do të ishim sjellë, do të ishit sjellë, do
të ishin sjellë
OPTATIVE

Present: sjellsha, sjellsh, sjelltë, sjellshim,
sjellshi, sjellshin

Present: u sjellsha, u sjellsh, u sjelltë, u sjellshim, u
sjellshi, u sjellshin

Perfect: paça sjellë, paç sjellë, pastë sjellë,
paçim sjellë, paçi sjellë, paçin sjellë

Perfect: qofsha sjellë, qofsh sjellë, qoftë sjellë,
qofshim sjellë, qofshi sjellë, qofshin sjellë
ADMIRATIVE

Present: sjellkam, sjellke, sjellka, sjellkemi,
sjellkeni, sjellkan

Present: u sjellkam, u sjellke, u sjellka, u sjellkemi,
u sjellkeni, u sjellkan

Imperfect: sjellkësha, sjellkëshe, sjellkësh
(sjellkej), sjellkëshim, sjellkëshit, sjellkëshin

Imperfect: u sjellkësha, u sjellkëshe, u sjellkësh
(sjellkej), u sjellkëshim, u sjellkëshit, u sjellkëshin
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Perfect: paskam sjellë, paske sjellë, paska
sjellë, paskemi sjellë, paskeni sjellë, paskan
sjellë

Perfect: qenkam sjellë, qenke sjellë, qenka sjellë,
qenkemi sjellë, qenkeni sjellë, qenkan sjellë

Past prefect: paskësha sjellë, paskëshe sjellë,
paskësh (paskej) sjellë, paskëshim sjellë,
paskëshit sjellë, paskëshin sjellë

Past perfect: qenkësha sjellë, qenkëshe sjellë,
qenkësh (qenkej) sjellë, qenkëshim sjellë,
qenkëshit sjellë, qenkëshin sjellë

IMPERATIVE
sill; sillni
INFINITIVE
Present: për të sjellë

Present: për t'u sjellë

Perfect: për të pasë sjellë

Perfect: për të qenë sjellë
GERUNDIVE

Present: duke sjellë

Present: duke u sjellë

Perfect: duke pasë sjellë

Perfect: duke qenë sjellë

PARTICIPLE
sjellë
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them (thom) 'to say'; thuhet 'to be said'

Irr. (intrans. & trans.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: them (thom), thua, thotë, themi
(thomi), theni, thonë

Present: thuhet,

Continuous present: po them (po thom), po
thua, po thotë, po themi (po thomi), po theni,
po thonë

Continuous present: po thuhet,

Imperfect: thoshja, thoshje, thoshte,
thoshnim, thoshnit, thoshnin

Imperfect: thuhej (thuhesh)

Continuous imperfect: po thoshja, po
thoshje, po thoshte, po thoshnim, po
thoshnit, po thoshnin

Continuous imperfect: po thuhej (thuhesh)

Aorist: thashë, the, tha, thamë, thatë, thanë

Aorist: u tha

Perfect: kam thënë, ke thënë, ka thënë, kemi
thënë, keni thënë, kanë thënë

Perfect: është thënë

Past perfect I: kisha thënë, kishe thënë,
kishte thënë, kishim thënë, kishit thënë,
kishin thënë

Past perfect I: ishte thënë

Past perfect II: pata thënë, pate thënë, pat(i)
thënë, patëm thënë, patët thënë, patën thënë

Past perfect II: qe thënë

Future I: do të them, do të thuash, do të
thotë, do të themi, do të thoni, do të thonë

Future I: do të thuhet

Future II: kam për të thënë, ke për të thënë,
ka për të thënë, kemi për të thënë, keni për
të thënë, kanë për të thënë

Future II: ka për t'u thënë

Future perfect I: do të kem thënë, do të kesh
thënë, do të ketë thënë, do të kemi thënë, do
të keni thënë, do të kenë thënë

Future perfect I: do të jetë thënë

Future perfect II: kam për të pasë thënë, ke
për të pasë thënë, ka për të pasë thënë, kemi

Future perfect II: ka për të qenë thënë

２００

Back to Index
për të pasë thënë, keni për të pasë thënë,
kanë për të pasë thënë
SUBJUNCTIVE
Present: të them, të thuash, të thotë, të themi,
të thoni, të thonë

Present: të thuhet

Imperfect: të thoshja, të thoshje, të thoshte,
të thoshnim, të thoshnit, të thoshnin

Imperfect: të thuhej (thuhesh)

Perfect: të kem thënë, të kesh thënë, të ketë
thënë, të kemi thënë, të keni thënë, të kenë
thënë

Perfect: të jetë thënë

Past perfect: të kisha thënë, të kishe thënë, të
kishte thënë, të kishim thënë, të kishit thënë,
të kishin thënë

Past perfect: të ishte thënë

CONDITIONAL
Present: do të thoshja, do të thoshje, do të
thoshte, do të thoshnim, do të thoshnit, do të
thoshnin

Present: do të thuhej (thuhesh)

Perfect: do të kisha thënë, do të kishe thënë,
do të kishte thënë, do të kishim thënë, do të
kishit thënë, do të kishin thënë

Perfect: do të ishte thënë

OPTATIVE
Present: thënça, thënç, thëntë, thënçim,
thënçi, thënçin

Present: u thëntë

Perfect: paça thënë, paç thënë, pastë thënë,
paçim thënë, paçi thënë, paçin thënë

Perfect: qoftë thënë
ADMIRATIVE

Present: thënkam, thënke, thënka, thënkemi,
thënkeni, thënkan

Present: u thënka

Imperfect: thënkësha, thënkëshe, thënkësh
(thënkej), thënkëshim, thënkëshit,
thënkëshin

Imperfect: u thënkësh (thënkej)
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Perfect: paskam thënë, paske thënë, paska
thënë, paskemi thënë, paskeni thënë, paskan
thënë

Perfect: qenka thënë

Past Perfect: paskësha thënë, paskëshe
thënë, paskësh (paskej) thënë, paskëshim
thënë, paskëshit thënë, paskëshin thënë

Past Perfect: qenkësh (qenkej) thënë

IMPERATIVE
thuaj; thoni
INFINITIVE
Present: për të thënë

Present: për t'u thënë

Perfect: për të pasë thënë

Perfect: për të qenë thënë
GERUNDIVE

Present: duke thënë

Present: duke u thënë

Perfect: duke pasë thënë

Perfect: duke qenë pasë

PARTICIPLE
thënë
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thërres 'to call'; thërritem 'to be called'

II-II-2a (trans.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: thërres (thërras), thërret, thërret,
thërrasim, thërritni (thërrisni), thërrasin

Present: thërritem, thërritesh, thërritet, thërritemi,
thërriteni, thërriten

Continuous present: po thërres (thërras), po
thërret, po thërret, po thërrasim, po thërritni
(thërrisni), po thërrasin

Continuous present: po thërritem, po thërritesh, po
thërritet, po thërritemi, po thërriteni, po thërriten

Imperfect: thërritja (thërrisja), thërritje
(thërrisje), thërriste, thërritnim (thërrisim),
thërritnit (thërrisnit), thërritnin (thërrisnin)

Imperfect: thërritesha, thërriteshe, thërritej
(thërritesh), thërriteshim, thërriteshit, thërriteshin

Continuous imperfect: po thërritja
(thërrisja), po thërritje (thërrisje), po
thërriste, po thërritnim (thërrisnim), po
thërritnit (thërrisnit), po thërritnin
(thërrisnin)

Continuous imperfect: po thërritesha, po
thërriteshe, po thërritej (thërritesh), po
thërriteshim, po thërriteshit, po thërriteshin

Aorist: thërrita (thirra), thërrite (thirre),
thërriti (thirri), thërritëm (thirrëm), thërritët
(thirrët), thërritën (thirrën)

Aorist: u thërrita (thirra), u thërrite (thiire), u
thërrit (thirr), u thërritëm (thirrëm), u thërritët
(thirrët), u thërritën (thirrrën)

Perfect: kam thirrur (thërritur), ke thirrur
(thërritur), ka thirrur (thërritur), kemi thirrur
(thërritur), keni thirrur (thërritur), kanë
thirrur (thërritur)

Perfect: jam thirrur (thërritur), je thirrur (thërritur),
është thirrur (thërritur), jemi thirrur (thërritur), jeni
thirrur (thërritur), janë thirrur (thërritur)

Past perfect I: kisha thirrur (thërritur), kishe
thirrur (thërritur), kishte thirrur (thërritur),
kishim thirrur (thërritur), kishit thirrur
(thërritur), kishin thirrur (thërritur)

Past perfect I: isha thirrur (thërritur), ishe thirrur
(thërritur), ishte thirrur (thërritur), ishim thirrur
(thërritur), ishit thirrur (thërritur), ishin thirrur
(thërritur)

Past perfect II: pata thirrur (thërritur), pate
thirrur (thërritur), pat(i) thirrur (thërritur),
patëm thirrur (thërritur), patët thirrur
(thërritur), patën thirrur (thërritur)

Past perfect II: qeshë thirrur (thërritur), qe thirrur
(thërritur), qe thirrur (thërritur), qemë thirrur
(thërritur), qetë thirrur (thërritur), qenë thirrur
(thërritur)

Future I: do të thërres (thërras), do të
thërresësh (thërrasësh), do të thërresë
(thërrasë), do të thërrasim, do të thërritni
(thërrisni), do të thërrasin

Future I: do të thërritem, do të thërritesh, do të
thërritet, do të thërritemi, do të thërriteni, do të
thërriten
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Future II: kam për të thirrur (thërritur), ke
për të thirrur (thërritur), ka për të thirrur
(thërritur), kemi për të thirrur (thërritur),
keni për të thirrur (thërritur), kanë për të
thirrur (thërritur)

Future II: kam për t'u thirrur (thërritur), ke për t'u
thirrur (thërritur), ka për t'u thirrur (thërritur), kemi
për t'u thirrur (thërritur), keni për t'u thirrur
(thërritur), kanë për t'u thirrur (thërritur)

Future perfect I: do të kem thirrur (thërritur),
do të kesh thirrur (thërritur), do të ketë
thirrur (thërritur), do të kemi thirrur
(thërritur), do të keni thirrur (thërritur), do të
kenë thirrur (thërritur)

Future perfect I: do të jem thirrur (thërritur), do të
jesh thirrur (thërritur), do të jetë thirrur (thërritur),
do të jemi thirrur (thërritur), do të jeni thirrur
(thërritur), do të jenë thirrur (thërritur)

Future perfect II: kam për të pasë thirrur
(thërritur), ke për të pasë thirrur (thërritur),
ka për të pasë thirrur (thërritur), kemi për të
pasë thirrur (thërritur), keni për të pasë
thirrur (thërritur), kanë për të pasë thirrur
(thërritur)

Future perfect II: kam për të qenë thirrur
(thërritur), ke për të qenë thirrur (thërritur), ka për
të qenë thirrur (thërritur), kemi për të qenë thirrur
(thërritur), keni për të qenë thirrur (thërritur), kanë
për të qenë thirrur (thërritur)

SUBJUNCTIVE
Present: të thërres (thërras), të thërresësh
(thërrasësh), të thërresë (thërrasë), të
thërrasim, të thërritni (thërrisni), të thërrasin

Present: të thërritem, të thërritesh, të thërritet, të
thërritemi, të thërriteni, të thërriten

Imperfect: të thërritja (thërrisja), të thërritje
(thërrisje), të thërriste, të thërritnim
(thërrisnim), të thërritnit (thërrisnit, të
thërritnin (thërrisnin)

Imperfect: të thërritesha, të thërriteshe, të thërritej
(thërritesh), të thërriteshim, të thërriteshit,
thërriteshin

Perfect: të kem thirrur (thërritur), të kesh
thirrur (thërritur), të ketë thirrur (thërritur),
të kemi thirrur (thërritur), të keni thirrur
(thërritur), të kenë thirrur (thërritur)

Perfect: të jem thirrur (thërritur), të jesh thirrur
(thërritur), të jetë thirrur (thërritur), të jemi thirrur
(thërritur), të jeni thirrur (thërritur), të jenë thirrur
(thërritur)

Past perfect: të kisha thirrur (thërritur), të
kishe thirrur (thërritur), të kishte thirrur
(thërritur), të kishim thirrur (thërritur), të
kishit thirrur (thërritur), të kishin thirrur
(thërritur)

Past perfect: të isha thirrur (thërritur), të ishe
thirrur (thërritur), të ishte thirrur (thërritur), të
ishim thirrur (thërritur), të ishit thirrur (thërritur),
të ishin thirrur (thërritur)
CONDITIONAL

Present: do të thërritja (thërrisja), do të
thërritje (thërrisje), do të thërriste, do të

Present: do të thërritesha, do të thërriteshe, do të
thërritej (thërritesh), do të thërriteshim, do të
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thërritnim (thërrisnim), do të thërritnit
(thërrisnit), do të thërritnin (thërrisnin)

thërriteshit, do të thërriteshin

Perfect: do të kisha thirrur (thërritur), do të
kishe thirrur (thërritur), do të kishte thirrur
(thërritur), do të kishim thirrur (thërritur), do
të kishit thirrur (thërritur), do të kishin
thirrur (thërritur)

Perfect: do të isha thirrur (thërritur), do të ishe
thirrur (thërritur), do të ishte thirrur (thërritur), do
të ishim thirrur (thërritur), do të ishit thirrur
(thërritur), do të ishin thirrur (thërritur)
OPTATIVE

Present: thërritsha, thërritsh, thërrittë,
thërritshim, thërritshi, thërritshin

Present: u thërritsha, u thërritsh, u thërrittë, u
thërritshim, u thërritshi, u thërritshin

Perfect: paça thirrur (thërritur), paç thirrur
(thërritur), pastë thirrur (thërritur), paçim
thirrur (thërritur), paçi thirrur (thërritur),
paçin thirrur (thërritur)

Perfect: qofsha thirrur (thërritur), qofsh thirrur
(thërritur), qoftë thirrur (thërritur), qofshim thirrur
(thërritur), qofshi thirrur (thërritur), qofshin thirrur
(thërritur)
ADMIRATIVE

Present: thërritkam, thërritke, thërritka,
thërritkemi, thërritkeni, thërritkan

Present: u thërritkam, u thërritke, u thërritka, u
thërritkemi, u thërritkeni, u thërritkan

Imperfect: thërritkësha, thërritkëshe,
thërritkësh (thërritkej), thërritkëshim,
thërritkëshit, thërritkëshin

Imperfect: u thërritkësha, u thërritkëshe, u
thërritkësh (thërritkej), u thërritkëshim, u
thërritkëshit, u thërritkëshin

Perfect: paskam thirrur (thërritur), paske
thirrur (thërritur), paska thirrur (thërritur),
paskemi thirrur (thërritur), paskeni thirrur
(thërritur), paskan thirrur (thërritur)

Perfect: qenkam thirrur (thërritur), qenke thirrur
(thërritur), qenka thirrur (thërritur), qenkemi
thirrur (thërritur), qenkeni thirrur (thërritur),
qenkan thirrur (thërritur)

Past prefect: paskësha thirrur (thërritur),
paskëshe thirrur (thërritur), paskësh (paskej)
thirrur (thërritur), paskëshim thirrur
(thërritur), paskëshit thirrur (thërritur),
paskëshin thirrur (thërritur)

Past perfect: qenkësha thirrur (thërritur), qenkëshe
thirrur (thërritur), qenkësh (qenkej) thirrur
(thërritur), qenkëshim thirrur (thërritur), qenkëshit
thirrur (thërritur), qenkëshin thirrur (thërritur)

IMPERATIVE
thirr (thërrit); thirrni (thërritni, thërrisni)

thërritu; thërrituni
INFINITIVE
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Present: për të thirrur (thërritur)

Present: për t'u thirrur (thërritur)

Perfect: për të pasë thirrur (thërritur)

Perfect: për të qenë thirrur (thërritur)
GERUNDIVE

Present: duke thirrur (thërritur)

Present: duke u thirrur (thërritur)

Perfect: duke pasë thirrur (thërritur)
Perfect: duke qenë thirrur (thërritur)
PARTICIPLE
thirrur (thërritur)
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thyej 'to break'; thyhem 'to be broken; to be bent'
Active

I-I-1b (trans.)
Medio-Passive

INDICATIVE
Present: thyej, thyen, thyen, thyejmë, thyeni,
thyejnë

Present: thyhem, thyhesh, thyhet, thyhemi,
thyheni, thyhen

Continuous present: po thyej, po thyen, po
thyen, po thyejmë, po thyeni, po thyejnë

Continuous present: po thyhem, po thyhesh, po
thyhet, po thyhemi, po thyheni, po thyhen

Imperfect: thyeja, thyeje, thyente, thyenim,
thyenit, thyenin

Imperfect: thyhesha, thyheshe, thyhej (thyhesh),
thyheshim, thyheshit, thyheshin

Continuous imperfect: po thyeja, po thyeje,
po thyente, po thyenim, po thyenit, po
thyenin

Continuous imperfect: po thyhesha, po thyheshe,
po thyhej (thyhesh), po thyheshim, po thyheshit,
po thyheshin

Aorist: theva, theve, theu, thyem, thyet,
thyen

Aorist: u theva, u theve, u thye, u thyem, u thyet, u
thyen

Perfect: kam thyer, ke thyer, ka thyer, kemi
thyer, keni thyer, kanë thyer

Perfect: jam thyer, je thyer, është thyer, jemi thyer,
jeni thyer, janë thyer

Past perfect I: kisha thyer, kishe thyer, kishte
thyer, kishim thyer, kishit thyer, kishin thyer

Past perfect I: isha thyer, ishe thyer, ishte thyer,
ishim thyer, ishit thyer, ishin thyer

Past perfect II: pata thyer, pate thyer, pat(i)
thyer, patëm thyer, patët thyer, patën thyer

Past perfect II: qeshë thyer, qe thyer, qe thyer,
qemë thyer, qetë thyer, qenë thyer

Future I: do të thyej, do të thyesh, do të
thyejë, do të thyejmë, do të thyeni, do të
thyejnë

Future I: do të thyhem, do të thyhesh, do të thyhet,
do të thyhemi, do të thyheni, do të thyhen

Future II: kam për të thyer, ke për të thyer,
ka për të thyer, kemi për të thyer, keni për të
thyer, kanë për të thyer

Future II: kam për t'u thyer, ke për t'u thyer, ka për
t'u thyer, kemi për t'u thyer, keni për t'u thyer, kanë
për t'u thyer

Future perfect I: do të kem thyer, do të kesh
thyer, do të ketë thyer, do të kemi thyer, do
të keni thyer, do të kenë thyer

Future perfect I: do të jem thyer, do të jesh thyer,
do të jetë thyer, do të jemi thyer, do të jeni thyer,
do të jenë thyer
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Future perfect II: kam për të pasë thyer, ke
Future perfect II: kam për të qenë thyer, ke për të
për të pasë thyer, ka për të pasë thyer, kemi
qenë thyer, ka për të qenë thyer, kemi për të qenë
për të pasë thyer, keni për të pasë thyer, kanë
thyer, keni për të qenë thyer, kanë për të qenë thyer
për të pasë thyer
SUBJUNCTIVE
Present: të thyej, të thyesh, të thyejë, të
thyejmë, të thyeni, të thyejnë

Present: të thyhem, të thyhesh, të thyhet, të
thyhemi, të thyheni, të thyhen

Imperfect: të thyeja, të thyeje, të thyente, të
thyenim, të thyenit, të thyenin

Imperfect: të thyhesha, të thyheshe, të thyhej
(thyhesh), të thyheshim, të thyheshit, thyheshin

Perfect: të kem thyer, të kesh thyer, të ketë
thyer, të kemi thyer, të keni thyer, të kenë
thyer

Perfect: të jem thyer, të jesh thyer, të jetë thyer, të
jemi thyer, të jeni thyer, të jenë thyer

Past perfect: të kisha thyer, të kishe thyer, të
kishte thyer, të kishim thyer, të kishit thyer,
të kishin thyer

Past perfect: të isha thyer, të ishe thyer, të ishte
thyer, të ishim thyer, të ishit thyer, të ishin thyer

CONDITIONAL
Present: do të thyeja, do të thyeje, do të
thyente, do të thyenim, do të thyenit, do të
thyenin

Present: do të thyhesha, do të thyheshe, do të
thyhej (thyhesh), do të thyheshim, do të thyheshit,
do të thyheshin

Perfect: do të kisha thyer, do të kishe thyer,
do të kishte thyer, do të kishim thyer, do të
kishit thyer, do të kishin thyer

Perfect: do të isha thyer, do të ishe thyer, do të
ishte thyer, do të ishim thyer, do të ishit thyer, do
të ishin thyer
OPTATIVE

Present: thefsha, thefsh, theftë, thefshim,
thefshi, thefshin

Present: u thefsha, u thefsh, u theftë, u thefshim, u
thefshi, u thefshin

Perfect: paça thyer, paç thyer, pastë thyer,
paçim thyer, paçi thyer, paçin thyer

Perfect: qofsha thyer, qofsh thyer, qoftë thyer,
qofshim thyer, qofshi thyer, qofshin thyer
ADMIRATIVE

Present: thyekam, thyeke, thyeka, thyekemi,
thyekeni, thyekan

Present: u thyekam, u thyeke, u thyeka, u
thyekemi, u thyekeni, u thyekan

Imperfect: thyekësha, thyekëshe, thyekësh
(thyekej), thyekëshim, thyekëshit,
thyekëshin

Imperfect: u thyekësha, u thyekëshe, u
thyekësh (thyekej), u thyekëshim, u
thyekëshit, u thyekëshin
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Perfect: paskam thyer, paske thyer, paska
thyer, paskemi thyer, paskeni thyer, paskan
thyer

Perfect: qenkam thyer, qenke thyer, qenka
thyer, qenkemi thyer, qenkeni thyer, qenkan
thyer

Past prefect: paskësha thyer, paskëshe thyer,
paskësh (paskej) thyer, paskëshim thyer,
paskëshit thyer, paskëshin thyer

Past perfect: qenkësha thyer, qenkëshe thyer,
qenkësh (qenkej) thyer, qenkëshim thyer,
qenkëshit thyer, qenkëshin thyer

IMPERATIVE
thyej; thyeni

thyhu; thyhuni
INFINITIVE

Present: për të thyer

Present: për t'u thyer

Perfect: për të pasë thyer

Perfect: për të qenë thyer
GERUNDIVE

Present: duke thyer

Present: duke u thyer

Perfect: duke pasë thyer

Perfect: duke qenë thyer

PARTICIPLE
thyer
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vdes 'to die'

Irr. (intrans.)
INDICATIVE

Present: vdes, vdes, vdes, vdesim, vdisni, vdesin
Continuous present: po vdes, po vdes, po vdes, po vdesim, po vdisni, po vdesin
Imperfect: vdisja, vdisje, vdiste, vdisnim, vdisnit, vdisnin
Continuous imperfect: po vdisja, po vdisje, po vdiste, po vdisnim, po vdisnit, po vdisnin
Aorist: vdiqa, vdiqe, vdiq, vdiqëm, vdiqët, vdiqën
Perfect: kam vdekur, ke vdekur, ka vdekur, kemi vdekur, keni vdekur, kanë vdekur
Past perfect I: kisha vdekur, kishe vdekur, kishte vdekur, kishim vdekur, kishit vdekur, kishin vdekur
Past perfect II: pata vdekur, pate vdekur, pat(i) vdekur, patëm vdekur, patët vdekur, patën vdekur
Future I: do të vdes, do të vdesësh, do të vdesë, do të vdesim, do të vdisni, do të vdesën
Future II: kam për të vdekur, ke për të vdekur, ka për të vdekur, kemi për të vdekur, keni për të vdekur,
kanë për të vdekur,
Future perfect I: do të kem vdekur, do të kesh vdekur, do të ke vdekur, do të kemi vdekur, do të keni
vdekur, do të kenë vdekur
Future perfect II: kam për të pasë vdekur, ke për të pasë vdekur, ka për të pasë vdekur,kemi për të pasë
vdekur,keni për të pasë vdekur, kanë për të pasë vdekur
SUBJUNCTIVE
Present: të vdes, të vdesësh, të vdesë, të vdesim, të vdisni, të vdesën
Imperfect: të vdisja, të vdisje, të vdiste, të vdisnim, të vdisnit, të vdisnin
Perfect: të kem vdekur, të kesh vdekur, të ketë vdekur, të kemi vdekur, të keni vdekur, të kenë vdekur
Past perfect: të kisha vdekur, të kishe vdekur, të kishte vdekur, të kishim vdekur, të kishit vdekur, të
kishin vdekur
CONDITIONAL
Present: do të vdesja, do të vdesje, do të vdeste, do të vdesnim, do të vdesnit, do të vdesnin
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Perfect: do të kisha vdekur, do të kishe vdekur, do të kishte vdekur, do të kishim vdekur, do të kishit
vdekur, do të kishin vdekur
OPTATIVE
Present: vdeksha, vdeksh, vdekt, vdekshim, vdekshi, vdekshin
Perfect: paça vdekur, paç vdekur, pastë vdekur, paçim vdekur, paçi vdekur, paçin vdekur
ADMIRATIVE
Present: vdekëkam, vdekëke, vdekëka, vdekëkemi, vdekëkeni, vdekëkan
Imperfect: vdekëkësha, vdekëkëshe, vdekëkësh, vdekëkëshim, vdekëkëshit, vdekëkëshin
Perfect: paskam vdekur, paske vdekur, paska vdekur, paskemi vdekur, paskeni vdekur, paskan vdekur
Past Prefect: paskësha vdekur, paskëshe vdekur, paskësh vdekur, paskëshim vdekur, paskëshit vdekur,
paskëshin vdekur
IMPERATIVE
vdis; vdisni
INFINITIVE
Present: për të vdekur
Perfect: për të pasë vdekur
GERUNDIVE
Present: duke vdekur
Perfect: duke pasë vdekur
PARTICIPLE
vdekur
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vë 'to place'; vihem 'to be placed; to place oneself'
Active

III-I (trans.)
Medio-Passive

INDICATIVE
Present: vë, vë, vë, vëmë, vini, vënë

Present: vihem, vihesh, vihet, vihemi, viheni,
vihen

Continuous present: po vë, po vë, po vë, po
vëmë, po vini, po vënë

Continuous present: po vihem, po vihesh, po vihet,
po vihemi, po viheni, po vihen

Imperfect: vija, vije, vinte, vinim, vinit,
vinin

Imperfect: vihesha, viheshe, vihej (vihesh),
viheshim, viheshit, viheshin

Continuous imperfect: po vija, po vije, po
vinte, po vinim, po vinit, po vinin

Continuous imperfect: po vihesha, po viheshe, po
vihej (vihesh), po viheshim, po viheshit, po
viheshin

Aorist: vura, vure, vuri, vumë, vutë, vunë

Aorist: u vura, u vure, u vur, u vumë, u vutë, u
vunë

Perfect: kam vënë, ke vënë, ka vënë, kemi
vënë, keni vënë, kanë vënë

Perfect: jam vënë, je vënë, është vënë, jemi vënë,
jeni vënë, janë vënë

Past perfect I: kisha vënë, kishe vënë, kishte
vënë, kishim vënë, kishit vënë, kishin vënë

Past perfect I: isha vënë, ishe vënë, ishte vënë,
ishim vënë, ishit vënë, ishin vënë

Past perfect II: pata vënë, pate vënë, pat(i)
vënë, patëm vënë, patët vënë, patën vënë

Past perfect II: qeshë vënë, qe vënë, qe vënë, qemë
vënë, qetë vënë, qenë vënë

Future I: do të vë, do të vësh, do të vërë, do
të vëmë, do të vini, do të vënë

Future I: do të vihem, do të vihesh, do të vihet, do
të vihemi, do të viheni, do të vihen

Future II: kam për të vënë, ke për të vënë, ka
për të vënë, kemi për të vënë, keni për të
vënë, kanë për të vënë

Future II: kam për t'u vënë, ke për t'u vënë, ka për
t'u vënë, kemi për t'u vënë, keni për t'u vënë, kanë
për t'u vënë

Future perfect I: do të kem vënë, do të kesh
vënë, do të ketë vënë, do të kemi vënë, do të
keni vënë, do të kenë vënë

Future perfect I: do të jem vënë, do të jesh vënë,
do të jetë vënë, do të jemi vënë, do të jeni vënë, do
të jenë vënë
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Future perfect II: kam për të pasë vënë, ke
për të pasë vënë, ka për të pasë vënë, kemi
për të pasë vënë, keni për të pasë vënë, kanë
për të pasë vënë

Future perfect II: kam për të qenë vënë, ke për të
qenë vënë, ka për të qenë vënë, kemi për të qenë
vënë, keni për të qenë vënë, kanë për të qenë vënë

SUBJUNCTIVE
Present: të vë, të vësh, të vërë, të vëmë, të
vini, të vënë

Present: të vihem, të vihesh, të vihet, të vihemi, të
viheni, të vihen

Imperfect: të vija, të vije, të vinte, të vinim,
të vinit, të vinin

Imperfect: të vihesha, të viheshe, të vihej (vihesh),
të viheshim, të viheshit, viheshin

Perfect: të kem vënë, të kesh vënë, të ketë
vënë, të kemi vënë, të keni vënë, të kenë
vënë

Perfect: të jem vënë, të jesh vënë, të jetë vënë, të
jemi vënë, të jeni vënë, të jenë vënë

Past perfect: të kisha vënë, të kishe vënë, të
kishte vënë, të kishim vënë, të kishit vënë, të
kishin vënë

Past perfect: të isha vënë, të ishe vënë, të ishte
vënë, të ishim vënë, të ishit vënë, të ishin vënë

CONDITIONAL
Present: do të vija, do të vije, do të vinte, do
të vinim, do të vinit, do të vinin

Present: do të vihesha, do të viheshe, do të vihej
(vihesh), do të viheshim, do të viheshit, do të
viheshin

Perfect: do të kisha vënë, do të kishe vënë,
do të kishte vënë, do të kishim vënë, do të
kishit vënë, do të kishin vënë

Perfect: do të isha vënë, do të ishe vënë, do të ishte
vënë, do të ishim vënë, do të ishit vënë, do të ishin
vënë
OPTATIVE

Present: vënça, vënç, piftë, vënçim, vënçi,
vënçin

Present: u vënça, u vënç, u piftë, u vënçim, u
vënçi, u vënçin

Perfect: paça vënë, paç vënë, pastë vënë,
paçim vënë, paçi vënë, paçin vënë

Perfect: qofsha vënë, qofsh vënë, qoftë vënë,
qofshim vënë, qofshi vënë, qofshin vënë
ADMIRATIVE

Present: vënkam, vënke, vënka, vënkemi,
vënkeni, vënkan

Present: u vënkam, u vënke, u vënka, u vënkemi, u
vënkeni, u vënkan

Imperfect: vënkësha, vënkëshe, vënkësh
(vënkej), vënkëshim, vënkëshit, vënkëshin

Imperfect: u vënkësha, u vënkëshe, u vënkësh
(vënkej), u vënkëshim, u vënkëshit, u vënkëshin
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Perfect: paskam vënë, paske vënë, paska
vënë, paskemi vënë, paskeni vënë, paskan
vënë

Perfect: qenkam vënë, qenke vënë, qenka vënë,
qenkemi vënë, qenkeni vënë, qenkan vënë

Past prefect: paskësha vënë, paskëshe vënë,
paskësh (paskej) vënë, paskëshim vënë,
paskëshit vënë, paskëshin vënë

Past perfect: qenkësha vënë, qenkëshe vënë,
qenkësh (qenkej) vënë, qenkëshim vënë, qenkëshit
vënë, qenkëshin vënë
IMPERATIVE

vër; vini

vihu; vihuni
INFINITIVE

Present: për të vënë

Present: për t'u vënë

Perfect: për të pasë vënë

Perfect: për të qenë vënë
GERUNDIVE

Present: duke vënë

Present: duke u vënë

Perfect: duke pasë vënë

Perfect: duke qenë vënë

PARTICIPLE
vënë
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vendos 'to decide'; vendosem 'to be decided; to establish oneself'
Active

II-I (trans.)

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: vendos, vendos, vendos, vendosim,
vendosni, vendosin

Present: vendosem, vendosesh, vendoset,
vendosemi, vendoseni, vendosen

Continuous present: po vendos, po vendos,
po vendos, po vendosim, po vendosni, po
vendosin

Continuous present: po vendosem, po vendosesh,
po vendoset, po vendosemi, po vendoseni, po
vendosen

Imperfect: vendosja, vendosje, vendoste,
vendosnim, vendosnit, vendosnin

Imperfect: vendosesha, vendoseshe, vendosej
(vendosesh), vendoseshim, vendoseshit,
vendoseshin

Continuous imperfect: po vendosja, po
vendosje, po vendoste, po vendosnim, po
vendosnit, po vendosnin

Continuous imperfect: po vendosesha, po
vendoseshe, po vendosej (vendosesh), po
vendoseshim, po vendoseshit, po vendoseshin

Aorist: vendosa, vendose, vendosi,
vendosëm, vendosët, vendosën

Aorist: u vendosa, u vendose, u vendos, u
vendosëm, u vendosët, u vendosën

Perfect: kam vendosur, ke vendosur, ka
vendosur, kemi vendosur, keni vendosur,
kanë vendosur

Perfect: jam vendosur, je vendosur, është
vendosur, jemi vendosur, jeni vendosur, janë
vendosur

Past perfect I: kisha vendosur, kishe
vendosur, kishte vendosur, kishim vendosur,
kishit vendosur, kishin vendosur

Past perfect I: isha vendosur, ishe vendosur, ishte
vendosur, ishim vendosur, ishit vendosur, ishin
vendosur

Past perfect II: pata vendosur, pate vendosur,
pat(i) vendosur, patëm vendosur, patët
vendosur, patën vendosur

Past perfect II: qeshë vendosur, qe vendosur, qe
vendosur, qemë vendosur, qetë vendosur, qenë
vendosur

Future I: do të vendos, do të vendosësh, do
të vendosë, do të vendosim, do të vendosni,
do të vendosin

Future I: do të vendosem, do të vendosesh, do të
vendoset, do të vendosemi, do të vendoseni, do të
vendosen

Future II: kam për të vendosur, ke për të
vendosur, ka për të vendosur, kemi për të
vendosur, keni për të vendosur, kanë për të
vendosur

Future II: kam për t'u vendosur, ke për t'u
vendosur, ka për t'u vendosur, kemi për t'u
vendosur, keni për t'u vendosur, kanë për t'u
vendosur
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Future perfect I: do të kem vendosur, do të
kesh vendosur, do të ketë vendosur, do të
kemi vendosur, do të keni vendosur, do të
kenë vendosur

Future perfect I: do të jem vendosur, do të jesh
vendosur, do të jetë vendosur, do të jemi vendosur,
do të jeni vendosur, do të jenë vendosur

Future perfect II: kam për të pasë vendosur,
ke për të pasë vendosur, ka për të pasë
vendosur, kemi për të pasë vendosur, keni
për të pasë vendosur, kanë për të pasë
vendosur,

Future perfect II: kam për të qenë vendosur, ke për
të qenë vendosur, ka për të qenë vendosur, kemi
për të qenë vendosur, keni për të qenë vendosur,
kanë për të qenë vendosur,

SUBJUNCTIVE
Present: të vendos, të vendosesh, të vendosë,
të vendosim, të vendosni, të vendosin

Present: të vendosem, të vendosesh, të vendoset, të
vendosemi, të vendoseni, të vendosen

Imperfect: të vendosja, të vendosje, të
vendoste, të vendosnim, të vendosnit, të
vendosnin

Imperfect: të vendosesha, të vendoseshe, të
vendosej (vendosesh), të vendoseshim, të
vendoseshit, të vendoseshin

Perfect: të kem vendosur, të kesh vendosur,
të ketë vendosur, të kemi vendosur, të keni
vendosur, të kenë vendosur

Perfect: të jem vendosur, të jesh vendosur, të jetë
vendosur, të jemi vendosur, të jeni vendosur, të
jenë vendosur

Past perfect: të kisha vendosur, të kishe
vendosur, të kishte vendosur, të kishim
vendosur, të kishit vendosur, të kishin
vendosur

Past perfect: të isha vendosur, të ishe vendosur, të
ishte vendosur, të ishim vendosur, të ishit
vendosur, të ishin vendosur
CONDITIONAL

Present: do të vendosja, do të vendosje, do të
vendosnte, do të vendosnim, do të
vendosnit, do të vendosnin

Present: do të vendosesha, do të vendoseshe, do të
vendosej (vendosesh), do të vendoseshim, do të
vendoseshit, do të vendoseshin

Perfect: do të kisha vendosur, do të kishe
vendosur, do të kishte vendosur, do të
kishim vendosur, do të kishit vendosur, do të
kishin vendosur

Perfect: do të isha vendosur, do të ishe vendosur,
do të ishte vendosur, do të ishim vendosur, do të
ishit vendosur, do të ishin vendosur
OPTATIVE

Present: vendossha, vendossh, vendostë,
vendosshim, vendosshi, vendosshin

Present: u vendossha, u vendossh, u vendostë, u
vendosshim, u vendosshi, u vendosshin

Perfect: paça vendosur, paç vendosur, pastë

Perfect: qofsha vendosur, qofsh vendosur, qoftë
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vendosur, paçim vendosur, paçi vendosur,
paçin vendosur

vendosur, qofshim vendosur, qofshi vendosur,
qofshin vendosur
ADMIRATIVE

Present: vendoskam, vendoske, vendoska,
vendoskemi, vendoskeni, vendoskan

Present: u vendoskam, u vendoske, u vendoska, u
vendoskemi, u vendoskeni, u vendoskan

Imperfect: vendoskësha, vendoskëshe,
vendoskësh (vendoskej), vendoskëshim,
vendoskëshit, vendoskëshin

Imperfect: u vendoskësha, u vendoskëshe, u
vendoskësh (vendoskej), u vendoskëshim, u
vendoskëshit, u vendoskëshin

Perfect: paskam vendosur, paske vendosur,
paska vendosur, paskemi vendosur, paskeni
vendosur, paskan vendosur

Perfect: qenkam vendosur, qenke vendosur, qenka
vendosur, qenkemi vendosur, qenkeni vendosur,
qenkan vendosur

Past prefect: paskësha vendosur, paskëshe
vendosur, paskësh (paskej) vendosur,
paskëshim vendosur, paskëshit vendosur,
paskëshin vendosur

Past perfect: qenkësha vendosur, qenkëshe
vendosur, qenkësh (qenkej) vendosur, qenkëshim
vendosur, qenkëshit vendosur, qenkëshin vendosur
IMPERATIVE

vendos; vendosni
INFINITIVE
Present: për të vendosur

Present: për t'u vendosur

Perfect: për të pasë vendosur

Perfect: për të qenë vendosur
GERUNDIVE

Present: duke vendosur

Present: duke u vendosur

Perfect: duke pasë vendosur

Perfect: duke qenë vendosur

PARTICIPLE
vendosur
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vete 'to go'

Irr. (intrans.)
INDICATIVE

Present: vete, vete, vete, vemi, veni, venë
Continuous present: po vete, po vete, po vete, po vemi, po veni, po venë
Imperfect: veja, veje, vente, venim, venit, venin
Continuous imperfect: po veja, po veje, po vente, po venim, po venit, po venin
Aorist: vajta, vajte, vajti, vajtëm, vajtët, vajtën
Perfect: kam vajtur, ke vajtur, ka vajtur, kemi vajtur, keni vajtur, kanë vajtur
Past perfect I: kisha vajtur, kishe vajtur, kishte vajtur, kishim vajtur, kishit vajtur, kishin vajtur
Past perfect II: pata vajtur, pate vajtur, pat(i) vajtur, patëm vajtur, patët vajtur, patën vajtur
Future I: do të vete, do të vesh, do të vejë, do të vemi, do të veni, do të venë
Future II: kam për të vajtur, ke për të vajtur, ka për të vajtur, kemi për të vajtur, keni për të vajtur, kanë
për të vajtur,
Future perfect I: do të kem vajtur, do të kesh vajtur, do të ke vajtur, do të kemi vajtur, do të keni vajtur,
do të kenë vajtur
Future perfect II: kam për të pasë vajtur, ke për të pasë vajtur, ka për të pasë vajtur, kemi për të pasë
vajtur, keni për të pasë vajtur, kanë për të pasë vajtur
SUBJUNCTIVE
Present: të vete, të vesh, të vejë, të vemi, të veni, të venë
Imperfect: të veja, të veje, të vente, të venim, të venit, të venin
Perfect: të kem vajtur, të kesh vajtur, të ketë vajtur, të kemi vajtur, të keni vajtur, të kenë vajtur
Past perfect: të kisha vajtur, të kishe vajtur, të kishte vajtur, të kishim vajtur, të kishit vajtur, të kishin
vajtur
CONDITIONAL
Present: do të veja, do të veje, do të vente, do të venim, do të venit, do të venin
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Perfect: do të kisha vajtur, do të kishe vajtur, do të kishte vajtur, do të kishim vajtur, do të kishit vajtur,
do të kishin vajtur
OPTATIVE
Present: vafsha, vafsh, vaft, vafshim, vafshi, vafshin
Perfect: paça vajtur, paç vajtur, pastë vajtur, paçim vajtur, paçi vajtur, paçin vajtur
ADMIRATIVE
Present: vajtkam, vajtke, vajtka, vajtkemi, vajtkeni, vajtkan
Imperfect: vajtkësha, vajtkëshe, vajtkësh, vajtkëshim, vajtkëshit, vajtkëshin
Perfect: paskam vajtur, paske vajtur, paska vajtur, paskemi vajtur, paskeni vajtur, paskan vajtur
Past Prefect: paskësha vajtur, paskëshe vajtur, paskësh vajtur, paskëshim vajtur, paskëshit vajtur,
paskëshin vajtur
IMPERATIVE
1

të vesh (shko); të veni (shkoni)
INFINITIVE

Present: për të vajtur
Perfect: për të pasë vajtur
GERUNDIVE
Present: duke vajtur
Perfect: duke pasë vajtur
PARTICIPLE
vajtur

1

This verb has no imperative form. Therefore either the present subjunctive or the imperative of shkoj (also 'to go') is used.
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vij 'to come'

Irr. (intrans.)
INDICATIVE

Present: vij, vjen vjen, vijmë, vini, vijnë
Continuous present: po vij, po vjen po vjen, po vijmë, po vini, po vijnë
Imperfect: vija, vije, vinte, vinim, vinit, vinin
Continuous imperfect: po vija, po vije, po vinte, po vinim, po vinit, po vinin
Aorist: erdha, erdhe, erdhi, erdhëm, erdhët, erdhën
Perfect: kam ardhur, ke ardhur, ka ardhur, kemi ardhur, keni ardhur, kanë ardhur
Past perfect I: kisha ardhur, kishe ardhur, kishte ardhur, kishim ardhur, kishit ardhur, kishin ardhur
Past perfect II: pata ardhur, pate ardhur, pat(i) ardhur, patëm ardhur, patët ardhur, patën ardhur
Future I: do të vij, do të vish, do të vijë, do të vijmë, do të vini, do të vijnë
Future II: kam për të ardhur, ke për të ardhur, ka për të ardhur, kemi për të ardhur, keni për të ardhur,
kanë për të ardhur
Future perfect I: do të kem ardhur, do të kesh ardhur, do të ke ardhur, do të kemi ardhur, do të keni
ardhur, do të kenë ardhur
Future perfect II: kam për të pasë ardhur, ke për të pasë ardhur, ka për të pasë ardhur,kemi për të pasë
ardhur,keni për të pasë ardhur,kanë për të pasë ardhur
SUBJUNCTIVE
Present: të vij, të vish, të vijë, të vijmë, të vini, të vijnë
Imperfect: të vija, të vije, të vinte, të vinim, të vinit, të vinin
Perfect: të kem ardhur, të kesh ardhur, të ketë ardhur, të kemi ardhur, të keni ardhur, të kenë ardhur
Past perfect: të kisha ardhur, të kishe ardhur, të kishte ardhur, të kishim ardhur, të kishit ardhur, të
kishin ardhur
CONDITIONAL
Present: do të vija, do të vije, do të vinte, do të vinim, do të vinit, do të vinin
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Perfect: do të kisha ardhur, do të kishe ardhur, do të kishte ardhur, do të kishim ardhur, do të kishit
ardhur, do të kishin ardhur
OPTATIVE
Present: ardhsha, ardhsh, ardhtë, ardhshim, ardhshi, ardhshin
Perfect: paça ardhur, paç ardhur, pastë ardhur, paçim ardhur, paçi ardhur, paçin ardhur
ADMIRATIVE
Present: ardhkam, ardhke, ardhka, ardhkemi, ardhkeni, ardhkan
Imperfect: ardhkësha, ardhkëshe, ardhkësh, ardhkëshim, ardhkëshit, ardhkëshin
Perfect: paskam ardhur, paske ardhur, paska ardhur, paskemi ardhur, paskeni ardhur, paskan ardhur
Past Prefect: paskësha ardhur, paskëshe ardhur, paskësh ardhur, paskëshim ardhur, paskëshit ardhur,
paskëshin ardhur
IMPERATIVE
eja; ejani
INFINITIVE
Present: për të ardhur
Perfect: për të pasë ardhur
GERUNDIVE
Present: duke ardhur
Perfect: duke pasë ardhur
PARTICIPLE
ardhur
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vjedh 'to steal'; vidhem 'to be stolen; to go stealthily'
Active

II-II-1a (trans.)
Medio-Passive

INDICATIVE
Present: vjedh, vjedh, vjedh, vjedhim,
vidhni, vjedhin

Present: vidhem, vidhesh, vidhet, vidhemi,
vidheni, vidhen

Continuous present: po vjedh, po vjedh, po
vjedh, po vjedhim, po vidhni, po vjedhin

Continuous present: po vidhem, po vidhesh, po
vidhet, po vidhemi, po vidheni, po vidhen

Imperfect: vidhja, vidhje, vidhte, vidhnim,
vidhnit, vidhnin

Imperfect: vidhesha, vidheshe, vidhej (vidhesh),
vidheshim, vidheshit, vidheshin

Continuous imperfect: po vidhja, po vidhje,
po vidhte, po vidhnim, po vidhnit, po
vidhnin

Continuous imperfect: po vidhesha, po vidheshe,
po vidhej (vidhesh), po vidheshim, po vidheshit,
po vidheshin

Aorist: vodha, vodhe, vodhi, vodhëm,
vodhët, vodhën

Aorist: u vodha, u vodhe, u vodh, u vodhëm, u
vodhët, u vodhën

Perfect: kam vjedhur, ke vjedhur, ka
vjedhur, kemi vjedhur, keni vjedhur, kanë
vjedhur

Perfect: jam vjedhur, je vjedhur, është vjedhur,
jemi vjedhur, jeni vjedhur, janë vjedhur

Past perfect I: kisha vjedhur, kishe vjedhur,
kishte vjedhur, kishim vjedhur, kishit
vjedhur, kishin vjedhur

Past perfect I: isha vjedhur, ishe vjedhur, ishte
vjedhur, ishim vjedhur, ishit vjedhur, ishin vjedhur

Past perfect II: pata vjedhur, pate vjedhur,
pat(i) vjedhur, patëm vjedhur, patët vjedhur,
patën vjedhur

Past perfect II: qeshë vjedhur, qe vjedhur, qe
vjedhur, qemë vjedhur, qetë vjedhur, qenë vjedhur

Future I: do të lidh, do të lidhësh, do të
lidhë, do të lidhim, do të lidhni, do të lidhin

Future I: do të lidhem, do të lidhesh, do të lidhet,
do të lidhemi, do të lidheni, do të lidhen

Future II: kam për të vjedhur, ke për të
vjedhur, ka për të vjedhur, kemi për të
vjedhur, keni për të vjedhur, kanë për të
vjedhur

Future II: kam për t'u vjedhur, ke për t'u vjedhur,
ka për t'u vjedhur, kemi për t'u vjedhur, keni për t'u
vjedhur, kanë për t'u vjedhur

Future perfect I: do të kem vjedhur, do të
kesh vjedhur, do të ketë vjedhur, do të kemi

Future perfect I: do të jem vjedhur, do të jesh
vjedhur, do të jetë vjedhur, do të jemi vjedhur, do
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vjedhur, do të keni vjedhur, do të kenë
vjedhur

të jeni vjedhur, do të jenë vjedhur

Future perfect II: kam për të pasë vjedhur,
ke për të pasë vjedhur, ka për të pasë
vjedhur, kemi për të pasë vjedhur, keni për
të pasë vjedhur, kanë për të pasë vjedhur,

Future perfect II: kam për të qenë vjedhur, ke për
të qenë vjedhur, ka për të qenë vjedhur, kemi për të
qenë vjedhur, keni për të qenë vjedhur, kanë për të
qenë vjedhur,
SUBJUNCTIVE

Present: të vjedh, të vjedhesh, të vjedhë, të
vjedhim, të vidhni, të vjedhin

Present: të vidhem, të vidhesh, të vidhet, të
vidhemi, të vidheni, të vidhen

Imperfect: të vidhja, të vidhje, të vidhte, të
vidhnim, të vidhnit, të vidhnin

Imperfect: të vidhesha, të vidheshe, të vidhej
(vidhesh), të vidheshim, të vidheshit, të vidheshin

Perfect: të kem vjedhur, të kesh vjedhur, të
ketë vjedhur, të kemi vjedhur, të keni
vjedhur, të kenë vjedhur

Perfect: të jem vjedhur, të jesh vjedhur, të jetë
vjedhur, të jemi vjedhur, të jeni vjedhur, të jenë
vjedhur

Past perfect: të kisha vjedhur, të kishe
Past perfect: të isha vjedhur, të ishe vjedhur, të
vjedhur, të kishte vjedhur, të kishim vjedhur,
ishte vjedhur, të ishim vjedhur, të ishit vjedhur, të
të kishit vjedhur, të kishin vjedhur
ishin vjedhur
CONDITIONAL
Present: do të vidhja, do të vidhje, do të
vidhnte, do të vidhnim, do të vidhnit, do të
vidhnin

Present: do të vidhesha, do të vidheshe, do të
vidhej (vidhesh), do të vidheshim, do të vidheshit,
do të vidheshin

Perfect: do të kisha vjedhur, do të kishe
vjedhur, do të kishte vjedhur, do të kishim
vjedhur, do të kishit vjedhur, do të kishin
vjedhur
٪٪
Present: vjedhsha, vjedhsh, vjedhtë,
vjedhshim, vjedhshi, vjedhshin

Perfect: do të isha vjedhur, do të ishe vjedhur, do të
ishte vjedhur, do të ishim vjedhur, do të ishit
vjedhur, do të ishin vjedhur

Perfect: paça vjedhur, paç vjedhur, pastë
vjedhur, paçim vjedhur, paçi vjedhur, paçin
vjedhur

Perfect: qofsha vjedhur, qofsh vjedhur, qoftë
vjedhur, qofshim vjedhur, qofshi vjedhur, qofshin
vjedhur

Present: u vjedhsha, u vjedhsh, u vjedhtë, u
vjedhshim, u vjedhshi, u vjedhshin

ADMIRATIVE
Present: vjedhkam, vjedhke, vjedhka,
vjedhkemi, vjedhkeni, vjedhkan

Present: u vjedhkam, u vjedhke, u vjedhka, u
vjedhkemi, u vjedhkeni, u vjedhkan
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Imperfect: vjedhkësha, vjedhkëshe,
vjedhkësh (vjedhkej), vjedhkëshim,
vjedhkëshit, vjedhkëshin

Imperfect: u vjedhkësha, u vjedhkëshe, u
vjedhkësh (vjedhkej), u vjedhkëshim, u
vjedhkëshit, u vjedhkëshin

Perfect: paskam vjedhur, paske vjedhur,
paska vjedhur, paskemi vjedhur, paskeni
vjedhur, paskan vjedhur

Perfect: qenkam vjedhur, qenke vjedhur, qenka
vjedhur, qenkemi vjedhur, qenkeni vjedhur,
qenkan vjedhur

Past prefect: paskësha vjedhur, paskëshe
vjedhur, paskësh (paskej) vjedhur,
paskëshim vjedhur, paskëshit vjedhur,
paskëshin vjedhur

Past perfect: qenkësha vjedhur, qenkëshe vjedhur,
qenkësh (qenkej) vjedhur, qenkëshim vjedhur,
qenkëshit vjedhur, qenkëshin vjedhur
IMPERATIVE

vidh; vidhni
INFINITIVE
Present: për të vjedhur

Present: për t'u vjedhur

Perfect: për të pasë vjedhur

Perfect: për të qenë vjedhur
GERUNDIVE

Present: duke vjedhur

Present: duke u vjedhur

Perfect: duke pasë vjedhur

Perfect: duke qenë vjedhur

PARTICIPLE
vjedhur
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vras 'to kill'; vritem 'to be killed'

II-II-2a (trans.)

Active
Present: vras, vret, vret, vrasim, vritni
(vrisni), vrasin
Continuous present: po vras, po vret, po
vret, po vrasim, po vritni (vrisni), po vrasin

Medio-Passive
INDICATIVE
Present: vritem, vritesh, vritet, vritemi, vriteni,
vriten
Continuous present: po vritem, po vritesh, po
vritet, po vritemi, po vriteni, po vriten

Imperfect: vritja (vrisja), vritje (vrisje),
vriste, vritnim (vrisnim), vritnit (vrisnit),
vritnin (vrisnin)

Imperfect: vritesha, vriteshe, vritej (vritesh),
vriteshim, vriteshit, vriteshin

Continuous imperfect: po vritja (vrisja), po
vritje (vrisje), po vriste, po vritnim
(vrisnim), po vritnit (vrisnit), po vritnin
(vrisnin)

Continuous imperfect: po vritesha, po vriteshe, po
vritej (vritesh), po vriteshim, po vriteshit, po
vriteshin

Aorist: vrava, vrave, vrau, vramë, vratë,
vranë

Aorist: u vrava, u vrave, u vra, u vramë, u vratë, u
vranë

Perfect: kam vrarë, ke vrarë, ka vrarë, kemi
vrarë, keni vrarë, kanë vrarë

Perfect: jam vrarë, je vrarë, është vrarë, jemi vrarë,
jeni vrarë, janë vrarë

Past perfect I: kisha vrarë, kishe vrarë,
kishte vrarë, kishim vrarë, kishit vrarë,
kishin vrarë

Past perfect I: isha vrarë, ishe vrarë, ishte vrarë,
ishim vrarë, ishit vrarë, ishin vrarë

Past perfect II: pata vrarë, pate vrarë, pat(i)
vrarë, patëm vrarë, patët vrarë, patën vrarë

Past perfect II: qeshë vrarë, qe vrarë, qe vrarë,
qemë vrarë, qetë vrarë, qenë vrarë

Future I: do të vras, do të vrasësh, do të
vrasë, do të vrasim, do të vritni, do të vrasin

Future I: do të vritem, do të vritesh, do të vritet, do
të vritemi, do të vriteni, do të vriten

Future II: kam për të vrarë, ke për të vrarë,
ka për të vrarë, kemi për të vrarë, keni për të
vrarë, kanë për të vrarë

Future II: kam për t'u vrarë, ke për t'u vrarë, ka për
t'u vrarë, kemi për t'u vrarë, keni për t'u vrarë, kanë
për t'u vrarë

Future perfect I: do të kem vrarë, do të kesh
vrarë, do të ketë vrarë, do të kemi vrarë, do
të keni vrarë, do të kenë vrarë

Future perfect I: do të jem vrarë, do të jesh vrarë,
do të jetë vrarë, do të jemi vrarë, do të jeni vrarë,
do të jenë vrarë

Future perfect II: kam për të pasë vrarë, ke
për të pasë vrarë, ka për të pasë vrarë, kemi

Future perfect II: kam për të qenë vrarë, ke për të
qenë vrarë, ka për të qenë vrarë, kemi për të qenë
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për të pasë vrarë, keni për të pasë vrarë,
kanë për të pasë vrarë

vrarë, keni për të qenë vrarë, kanë për të qenë
vrarë
SUBJUNCTIVE

Present: të vras, të vrasësh, të vrasë, të
vrasim, të vritni, të vrasin

Present: të vritem, të vritesh, të vritet, të vritemi, të
vriteni, të vriten

Imperfect: të vritja (vrisja), të vritje (vrisje),
të vriste, të vritnim (vrisnim), të vritnit
(vrisnit), të vritnin (vrisnin)

Imperfect: të vritesha, të vriteshe, të vritej
(vritesh), të vriteshim, të vriteshit, vriteshin

Perfect: të kem vrarë, të kesh vrarë, të ketë
vrarë, të kemi vrarë, të keni vrarë, të kenë
vrarë

Perfect: të jem vrarë, të jesh vrarë, të jetë vrarë, të
jemi vrarë, të jeni vrarë, të jenë vrarë

Past perfect: të kisha vrarë, të kishe vrarë, të
kishte vrarë, të kishim vrarë, të kishit vrarë,
të kishin vrarë

Past perfect: të isha vrarë, të ishe vrarë, të ishte
vrarë, të ishim vrarë, të ishit vrarë, të ishin vrarë

CONDITIONAL
Present: do të vritja (vrisja), do të vritje
(vrisje), do të vriste, do të vritnim (vrisnim),
do të vritnit (vrisnit), do të vritnin (vrisnin)

Present: do të vritesha, do të vriteshe, do të vritej
(vritesh), do të vriteshim, do të vriteshit, do të
vriteshin

Perfect: do të kisha vrarë, do të kishe vrarë,
do të kishte vrarë, do të kishim vrarë, do të
kishit vrarë, do të kishin vrarë

Perfect: do të isha vrarë, do të ishe vrarë, do të
ishte vrarë, do të ishim vrarë, do të ishit vrarë, do
të ishin vrarë
OPTATIVE

Present: vrafsha, vrafsh, vraftë, vrafshim,
vrafshi, vrafshin

Present: u vrafsha, u vrafsh, u vraftë, u vrafshim, u
vrafshi, u vrafshin

Perfect: paça vrarë, paç vrarë, pastë vrarë,
paçim vrarë, paçi vrarë, paçin vrarë

Perfect: qofsha vrarë, qofsh vrarë, qoftë vrarë,
qofshim vrarë, qofshi vrarë, qofshin vrarë
ADMIRATIVE

Present: vrakam, vrake, vraka, vrakemi,
vrakeni, vrakan

Present: u vrakam, u vrake, u vraka, u vrakemi, u
vrakeni, u vrakan

Imperfect: vrakësha, vrakëshe, vrakësh
(vrakej), vrakëshim, vrakëshit, vrakëshin

Imperfect: u vrakësha, u vrakëshe, u vrakësh
(vrakej), u vrakëshim, u vrakëshit, u vrakëshin
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Perfect: paskam vrarë, paske vrarë, paska
vrarë, paskemi vrarë, paskeni vrarë, paskan
vrarë

Perfect: qenkam vrarë, qenke vrarë, qenka
vrarë, qenkemi vrarë, qenkeni vrarë, qenkan
vrarë

Past prefect: paskësha vrarë, paskëshe vrarë,
paskësh (paskej) vrarë, paskëshim vrarë,
paskëshit vrarë, paskëshin vrarë

Past perfect: qenkësha vrarë, qenkëshe
vrarë, qenkësh (qenkej) vrarë, qenkëshim
vrarë, qenkëshit vrarë, qenkëshin vrarë

IMPERATIVE
vrit; vritni

vritu; vrituni
INFINITIVE

Present: për të vrarë

Present: për t'u vrarë

Perfect: për të pasë vrarë

Perfect: për të qenë vrarë
GERUNDIVE

Present: duke vrarë

Present: duke u vrarë

Perfect: duke pasë vrarë

Perfect: duke qenë vrarë

PARTICIPLE
vrarë
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zë 'to catch'; zihem 'to be caught; to fight'

III-I (trans.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: zë, zë, zë, zëmë, zini, zënë

Present: zihem, zihesh, zihet, zihemi, ziheni, zihen

Continuous present: po zë, po zë, po zë, po
zëmë, po zini, po zënë

Continuous present: po zihem, po zihesh, po zihet,
po zihemi, po ziheni, po zihen

Imperfect: zija, zije, zinte, zinim, zinit, zinin

Imperfect: zihesha, ziheshe, zihej (zihesh),
ziheshim, ziheshit, ziheshin

Continuous imperfect: po zija, po zije, po
zinte, po zinim, po zinit, po zinin

Continuous imperfect: po zihesha, po ziheshe, po
zihej (zihesh), po ziheshim, po ziheshit, po
ziheshin

Aorist: zura, zure, zuri, zumë, zutë, zunë

Aorist: u zura, u zure, u zur, u zumë, u zutë, u zunë

Perfect: kam zënë, ke zënë, ka zënë, kemi
zënë, keni zënë, kanë zënë

Perfect: jam zënë, je zënë, është zënë, jemi zënë,
jeni zënë, janë zënë

Past perfect I: kisha zënë, kishe zënë, kishte
zënë, kishim zënë, kishit zënë, kishin zënë

Past perfect I: isha zënë, ishe zënë, ishte zënë,
ishim zënë, ishit zënë, ishin zënë

Past perfect II: pata zënë, pate zënë, pat(i)
zënë, patëm zënë, patët zënë, patën zënë

Past perfect II: qeshë zënë, qe zënë, qe zënë, qemë
zënë, qetë zënë, qenë zënë

Future I: do të zë, do të zësh, do të zërë, do
të zëmë, do të zini, do të zënë

Future I: do të zihem, do të zihesh, do të zihet, do
të zihemi, do të ziheni, do të zihen

Future II: kam për të zënë, ke për të zënë, ka
për të zënë, kemi për të zënë, keni për të
zënë, kanë për të zënë

Future II: kam për t'u zënë, ke për t'u zënë, ka për
t'u zënë, kemi për t'u zënë, keni për t'u zënë, kanë
për t'u zënë

Future perfect I: do të kem zënë, do të kesh
zënë, do të ketë zënë, do të kemi zënë, do të
keni zënë, do të kenë zënë

Future perfect I: do të jem zënë, do të jesh zënë, do
të jetë zënë, do të jemi zënë, do të jeni zënë, do të
jenë zënë
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Future perfect II: kam për të pasë zënë, ke
Future perfect II: kam për të qenë zënë, ke për të
për të pasë zënë, ka për të pasë zënë, kemi
qenë zënë, ka për të qenë zënë, kemi për të qenë
për të pasë zënë, keni për të pasë zënë, kanë
zënë, keni për të qenë zënë, kanë për të qenë zënë
për të pasë zënë
SUBJUNCTIVE
Present: të zë, të zësh, të zërë, të zëmë, të
zini, të zënë

Present: të zihem, të zihesh, të zihet, të zihemi, të
ziheni, të zihen

Imperfect: të zija, të zije, të zinte, të zinim,
të zinit, të zinin

Imperfect: të zihesha, të ziheshe, të zihej (zihesh),
të ziheshim, të ziheshit, ziheshin

Perfect: të kem zënë, të kesh zënë, të ketë
zënë, të kemi zënë, të keni zënë, të kenë
zënë

Perfect: të jem zënë, të jesh zënë, të jetë zënë, të
jemi zënë, të jeni zënë, të jenë zënë

Past perfect: të kisha zënë, të kishe zënë, të
Past perfect: të isha zënë, të ishe zënë, të ishte
kishte zënë, të kishim zënë, të kishit zënë, të
zënë, të ishim zënë, të ishit zënë, të ishin zënë
kishin zënë
CONDITIONAL
Present: do të zija, do të zije, do të zinte, do
të zinim, do të zinit, do të zinin

Present: do të zihesha, do të ziheshe, do të zihej
(zihesh), do të ziheshim, do të ziheshit, do të
ziheshin

Perfect: do të kisha zënë, do të kishe zënë,
do të kishte zënë, do të kishim zënë, do të
kishit zënë, do të kishin zënë

Perfect: do të isha zënë, do të ishe zënë, do të ishte
zënë, do të ishim zënë, do të ishit zënë, do të ishin
zënë
OPTATIVE

Present: zënça, zënç, piftë, zënçim, zënçi,
zënçin

Present: u zënça, u zënç, u piftë, u zënçim, u zënçi,
u zënçin

Perfect: paça zënë, paç zënë, pastë zënë,
paçim zënë, paçi zënë, paçin zënë

Perfect: qofsha zënë, qofsh zënë, qoftë zënë,
qofshim zënë, qofshi zënë, qofshin zënë
ADMIRATIVE

Present: zënkam, zënke, zënka, zënkemi,
zënkeni, zënkan

Present: u zënkam, u zënke, u zënka, u zënkemi, u
zënkeni, u zënkan

Imperfect: zënkësha, zënkëshe, zënkësh
(zënkej), zënkëshim, zënkëshit, zënkëshin

Imperfect: u zënkësha, u zënkëshe, u zënkësh
(zënkej), u zënkëshim, u zënkëshit, u zënkëshin

Perfect: paskam zënë, paske zënë, paska
zënë, paskemi zënë, paskeni zënë, paskan
zënë

Perfect: qenkam zënë, qenke zënë, qenka zënë,
qenkemi zënë, qenkeni zënë, qenkan zënë
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Past prefect: paskësha zënë, paskëshe zënë,
paskësh (paskej) zënë, paskëshim zënë,
paskëshit zënë, paskëshin zënë

Past perfect: qenkësha zënë, qenkëshe zënë,
qenkësh (qenkej) zënë, qenkëshim zënë, qenkëshit
zënë, qenkëshin zënë
IMPERATIVE

zër; zini

zihu; zihuni
INFINITIVE

Present: për të zënë

Present: për t'u zënë

Perfect: për të pasë zënë

Perfect: për të qenë zënë
GERUNDIVE

Present: duke zënë

Present: duke u zënë

Perfect: duke pasë zënë

Perfect: duke qenë zënë

PARTICIPLE
zënë
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ziej 'to cook'; zihem 'to be cooked; to quarrel'

I-I-2 (trans.)

Active

Medio-Passive
INDICATIVE

Present: ziej, zien, zien, ziejmë, zieni, ziejnë

Present: zihem, zihesh, zihet, zihemi, ziheni, zihen

Continuous present: po ziej, po zien, po
zien, po ziejmë, po zieni, po ziejnë

Continuous present: po zihem, po zihesh, po zihet,
po zihemi, po ziheni, po zihen

Imperfect: zieja, zieje, ziente, zienim, zienit,
zienin

Imperfect: zihesha, ziheshe, zihej (zihesh),
ziheshim, ziheshit, ziheshin

Continuous imperfect: po zieja, po zieje, po
ziente, po zienim, po zienit, po zienin

Continuous imperfect: po zihesha, po ziheshe, po
zihej (zihesh), po ziheshim, po ziheshit, po
ziheshin

Aorist: zjeva, zjeve, zjeu, ziem, ziet, zien

Aorist: u zjeva, u zjeve, u zie, u ziem, u ziet, u zien

Perfect: kam zier, ke zier, ka zier, kemi zier,
keni zier, kanë zier

Perfect: jam zier, je zier, është zier, jemi zier, jeni
zier, janë zier

Past perfect I: kisha zier, kishe zier, kishte
zier, kishim zier, kishit zier, kishin zier

Past perfect I: isha zier, ishe zier, ishte zier, ishim
zier, ishit zier, ishin zier

Past perfect II: pata zier, pate zier, pat(i)
zier, patëm zier, patët zier, patën zier

Past perfect II: qeshë zier, qe zier, qe zier, qemë
zier, qetë zier, qenë zier

Future I: do të ziej, do të ziesh, do të ziejë,
do të ziejmë, do të zieni, do të ziejnë

Future I: do të zihem, do të zihesh, do të zihet, do
të zihemi, do të ziheni, do të zihen

Future II: kam për të zier, ke për të zier, ka
për të zier, kemi për të zier, keni për të zier,
kanë për të zier

Future II: kam për t'u zier, ke për t'u zier, ka për t'u
zier, kemi për t'u zier, keni për t'u zier, kanë për t'u
zier

Future perfect I: do të kem zier, do të kesh
zier, do të ketë zier, do të kemi zier, do të
keni zier, do të kenë zier

Future perfect I: do të jem zier, do të jesh zier, do
të jetë zier, do të jemi zier, do të jeni zier, do të
jenë zier

Future perfect II: kam për të pasë zier, ke
për të pasë zier, ka për të pasë zier, kemi për
të pasë zier, keni për të pasë zier, kanë për të
pasë zier

Future perfect II: kam për të qenë zier, ke për të
qenë zier, ka për të qenë zier, kemi për të qenë zier,
keni për të qenë zier, kanë për të qenë zier
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SUBJUNCTIVE
Present: të ziej, të ziesh, të ziejë, të ziejmë,
të zieni, të ziejnë

Present: të zihem, të zihesh, të zihet, të zihemi, të
ziheni, të zihen

Imperfect: të zieja, të zieje, të ziente, të
zienim, të zienit, të zienin

Imperfect: të zihesha, të ziheshe, të zihej (zihesh),
të ziheshim, të ziheshit, ziheshin

Perfect: të kem zier, të kesh zier, të ketë zier,
të kemi zier, të keni zier, të kenë zier

Perfect: të jem zier, të jesh zier, të jetë zier, të jemi
zier, të jeni zier, të jenë zier

Past perfect: të kisha zier, të kishe zier, të
kishte zier, të kishim zier, të kishit zier, të
kishin zier

Past perfect: të isha zier, të ishe zier, të ishte zier,
të ishim zier, të ishit zier, të ishin zier
CONDITIONAL

Present: do të zieja, do të zieje, do të ziente,
do të zienim, do të zienit, do të zienin

Present: do të zihesha, do të ziheshe, do të zihej
(zihesh), do të ziheshim, do të ziheshit, do të
ziheshin

Perfect: do të kisha zier, do të kishe zier, do
të kishte zier, do të kishim zier, do të kishit
zier, do të kishin zier

Perfect: do të isha zier, do të ishe zier, do të ishte
zier, do të ishim zier, do të ishit zier, do të ishin
zier
OPTATIVE

Present: zjefsha, zjefsh, zjeftë, zjefshim,
zjefshi, zjefshin

Present: u zjefsha, u zjefsh, u zjeftë, u zjefshim, u
zjefshi, u zjefshin

Perfect: paça zier, paç zier, pastë zier, paçim
zier, paçi zier, paçin zier

Perfect: qofsha zier, qofsh zier, qoftë zier, qofshim
zier, qofshi zier, qofshin zier

ADMIRATIVE
Present: ziekam, zieke, zieka, ziekemi,
ziekeni, ziekan

Present: u ziekam, u zieke, u zieka, u ziekemi, u
ziekeni, u ziekan

Imperfect: ziekësha,
ziekëshe, ziekësh (ziekej), ziekëshim,
ziekëshit, ziekëshin

Imperfect: u ziekësha, u ziekëshe, u ziekësh
(ziekej), u ziekëshim, u ziekëshit, u ziekëshin

Perfect: paskam zier, paske zier, paska zier,
paskemi zier, paskeni zier, paskan zier

Perfect: qenkam zier, qenke zier, qenka zier,
qenkemi zier, qenkeni zier, qenkan zier
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Past prefect: paskësha zier, paskëshe zier,
paskësh (paskej) zier, paskëshim zier,
paskëshit zier, paskëshin zier,

Past perfect: qenkësha zier, qenkëshe zier,
qenkësh (qenkej) zier, qenkëshim zier, qenkëshit
zier, qenkëshin zier,
IMPERATIVE

ziej; zieni

zihu; zihuni
INFINITIVE

Present: për të zier

Present: për t'u zier

Perfect: për të pasë zier

Perfect: për të qenë zier
GERUNDIVE

Present: duke zier

Present: duke u zier

Perfect: duke pasë zier

Perfect: duke qenë zier

PARTICIPLE
zier
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1 As of 7/20/2005 a Google search for merrni 'you take" received appromately 190,000 hits whereas the non-standard
mirrni received only 1,250.

