
Conjugaison du verbe "abaisser, faire descendre"

ְלה ֹוִריד - י.ר.ד - ִהְפִעיל - פ''י

Nous présenterons dorénavant nos verbes sans support audio mais avec transcription.

PRESENT הווה הווה

ani moride אני מוריד ֲאִני מ ֹוִריד
ani morida אני מורידה ֲאִני מ ֹוִריָדה
ata moride אתה מוריד ָ ּתה מ ֹוִריד ַא
ate morida את מורידה ְ ּת מ ֹוִריָדה ַא
hou moride הוא מוריד ה ּוא מ ֹוִריד
hi morida היא מורידה ִהיא מ ֹוִריָדה
anah'nou moridime אנחנו מורידים ֲאַנְחנ ּו מ ֹוִריִדים
anah'nou moridote אנחנו מורידות ֲאַנְחנ ּו מ ֹוִריד ֹות
atème moridime אתם מורידים ֶ ּתם מ ֹוִריִדים ַא
atène moridote אתן מורידות ֶ ּתן מ ֹוִריד ֹות ַא
hème moridime הם מורידים  ֵהם מ ֹוִריִדים 
hène moridote הן מורידות ֵהן מ ֹוִריד ֹות

PASSE עבר ָעַבר

ani horadeti אני הורדתי ִ ּתי ֲאִני ה ֹוַרְד
ata horadeta אתה הורדת ָ ּת ָ ּתה ה ֹוַרְד ַא
ate horadète את הורדת ְ ּת ְ ּת ה ֹוַרְד ַא
hou horide הוא הוריד ה ּוא ה ֹוִריד
hi horida היא הורידה ִהיא ה ֹוִריָדה
anah'nou horadenou אנחנו הורדנו ֲאַנְחנ ּו ה ֹוַרְדנ ּו



atème horadetème אתם הורדתם אתם הורדתם
atène horadetène אתן הורדתן ֶ ּתן ֶ ּתן ה ֹוַרְד ַא
hème horidou הם הורידו ֵהם ה ֹוִריד ּו
hène horidou הן הורידו ֵהן ה ֹוִריד ּו

FUTUR עתיד ָעִתיד

ani oride אני אוריד ֲאִני א ֹוִריד
ata toride אתה תוריד ָ ּתה  ּת ֹוִריד ַא
ate toridi את תורידי ְ ּת  ּת ֹוִריִדי ַא
hou yoride הוא יוריד ה ּוא י ֹוִריד
hi toride היא תוריד ִהיא  ּת ֹוִריד
anah'nou noride אנחנו נוריד ֲאַנְחנ ּו נ ֹוִריד
atème yoridou אתם תורידו ֶ ּתם  ּת ֹוִריד ּו ַא
atène toridou אתן תורידו ֶ ּתן  ּת ֹוִריד ּו ַא
hème yoridou הם יורידו ֵהם י ֹוִריד ּו
hène yoridou הן יורידו ֵהן י ֹוִריד ּו

ֻ  ּׁשְלָחן!  ּת ֹוִריד א ֹות ֹו ִמן ַה
toride oto mine hashoulh'ane !

Fais le descendre de la table !
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