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δίδωμι

δί-δω-μι ἐ-δί-δου-ν δι-δῶ δι-δοίη-ν δι-δό-ναι δώσω

δί-δω-ς ἐ-δί-δους δι-δῷς δι-δοίη-ς δί-δου ἔδωκα

δί-δω-σι(ν) ἐ-δί-δου δι-δῷ δι-δοίη δι-δό-τω δέδωκα

δί-δο-μεν ἐ-δί-δο-μεν δι-δῶ-μεν διδοίη-μεν διδοῖμεν δι-δούς, δι-δόντος δέδομαι

δί-δο-τε ἐ-δί-δο-τε δι-δῶ-τε διδοίη-τε διδοῖτε δί-δο-τε δι-δοῦσα, -σης ἐδόθην

δι-δό-ᾱσι(ν) ἐ-δί-δο-σαν δι-δῶσι(ν) διδοίη-σαν διδοῖεν δι-δό-ντων δι-δόν, δι-δόντος δοθήσομαι

                 A ἔ-δω-κα δῶ δοίη-ν δοῦ-ναι

                 o ἔ-δω-κας δῷς δοίη-ς δός

                 r ἔ-δω-κε(ν) δῷ δοίη δό-τω

                 i ἔ-δο-μεν δῶ-μεν δοίη-μεν δοῖμεν δούς, δόντος

                 s ἔ-δο-τε δῶ-τε δοίη-τε δοῖτε δό-τε δοῦσα, δούσης

                 t ἔ-δο-σαν δῶσι(ν) δοίη-σαν δοῖεν δό-ντων δόν, δόντος

τίθημι

τί-θη-μι ἐ-τί-θη-ν τι-θῶ τι-θείη-ν τι-θέ-ναι θήσω

τί-θη-ς ἐ-τί-θει-ς τι-θῇς τι-θείη-ς τί-θει ἔθηκα

τί-θη-σι(ν) ἐ-τί-θει τι-θῇ τι-θείη τι-θέ-τω τέθηκα

τί-θε-μεν ἐ-τί-θε-μεν τι-θῶ-μεν τιθείημεν τιθεῖμεν τι-θείς, τι-θέντος κεῖμαι

τί-θε-τε ἐ-τί-θε-τε τι-θῆ-τε τιθείητε τιθεῖτε τί-θε-τε τι-θεῖσα, -σης ἐτέθην

τι-θέ-ᾱσι(ν) ἐ-τί-θε-σαν τι-θῶσι(ν) τιθείησαν τιθεῖεν τι-θέ-ντων τι-θέν, τι-θέντος τεθήσομαι

                 A ἔ-θη-κα θῶ θείη-ν θεῖ-ναι

                 o ἔ-θη-κας θῇς θείη-ς θές

                 r ἔ-θη-κε(ν) θῇ θείη θέ-τω

                 i ἔ-θε-μεν θῶ-μεν θείημεν  θεῖ-μεν θείς, θέντος

                 s ἔ-θε-τε θῆ-τε θείητε θεῖ-τε θέ-τε θεῖσα, θείσης

                 t ἔ-θε-σαν θῶσι(ν) θείησαν θεῖ-εν θέ-ντων θέν, θέντος

ἵημι

ἵ-η-μι ἵ-ει-ν ἱ-ῶ ἱ-είη-ν ἱ-έ-ναι ἥσω

ἵ-η-ς ἵ-ει-ς ἱ-ῇς ἱ-είη-ς ἵ-ει ἧκα

ἵ-η-σι(ν) ἵ-ει ἱ-ῇ ἱ-είη ἱ-έ-τω εἷκα

ἵ-ε-μεν ἵ-ε-μεν ἱ-ῶ-μεν ἱ-είη-μεν ἱ-εῖμεν ἱ-είς, ἱ-έντος εἷμαι

ἵ-ε-τε ἵ-ε-τε ἱ-ῆ-τε ἱ-είη-τε ἱ-εῖτε ἵ-ε-τε ἱ-εῖσα, ἱ-είσης εἵθην

ἱ-ᾶσι(ν) ἵ-ε-σαν ἱ-ῶσι(ν) ἱ-είη-σαν ἱ-εῖεν ἱ-έ-ντων ἱ-έν, ἱ-έντος ἑθήσομαι

                 A ἧ-κα ὧ εἵη-ν εἷ-ναι

                 o ἧ-κας ᾗς εἵη-ς ἕς

                 r ἧ-κε(ν) ᾗ εἵη ἕ-τω

                 i εἷ-μεν ὧ-μεν εἵη-μεν εἷ-μεν εἵς, ἕντος

                 s εἷ-τε ἧ-τε εἵη-τε εἷ-τε ἕ-τε εἷσα, εἵσης

                 t εἷ-σαν ὧσι(ν) εἵη-σαν εἷ-εν ἕ-ντων ἕν, ἕντος

ἵστημ

ἵ-στη-μι ἵ-στη-ν ἱ-στῶ ἱ-σταίη-ν ἱ-στά-ναι στήσω

ἵ-στη-ς ἵ-στη-ς ἱ-στῇς ἱ-σταίη-ς ἵ-στη ἔστησα

ἵ-στη-σι(ν) ἵ-στη ἱ-στῇ ἱ-σταίη ἱ-στά-τω ./.

ἵ-στα-μεν ἵ-στα-μεν ἱ-στῶ-μεν ἱσταίημεν ἱσταῖμεν ἱ-στάς, -άντος ./.

ἵ-στα-τε ἵ-στα-τε ἱ-στῆ-τε ἱσταίητε ἱσταῖτε ἵ-στα-τε ἱ-στᾶσα, -σης ἐστάθην

ἵ-στᾶσι(ν) ἵ-στα-σαν ἱ-στῶσι(ν) ἱσταίησαν ἱσταῖεν ἱ-στά-ντων ἱ-στά-ν, -άντος σταθήσομαι

Optativ

hierzu schw.Aor.: ἔστησα 

 √ δω-, δο-        δίδωμι - gebe

 √ θη-, θε-        τίθημι - setze

√ ἡ-, ἑ-      ἵημι - sende, werfe

√ στη-, στα-       ἵστημι - stelle
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