
Principaux verbes au présent (hevenou shalom)

Traduction M.S F.S M.P F.P Infinitif

acheter koné kona konime konote liknote

קונה קונה קונים קונות לקנות את

aller, marcher holèkhe holèkhète holekhime holekhote lal èkhète

הולך הולכת הולכים הולכות ללכת אל, ל-

apprendre lomède lomèdète lomedime lomedote lilemode

לומד לומדת לומדים לומדות ללמוד את, על

avoir besoin tsarikhe tsrikhah tsrikhime tsrikhote pas d 'infinitif

devoir צריך צריכה צריכים צריכות
boire shoté shota shotime shotote lishetote

שותה שותה שותים שותות לשתות את

descendre yorède yorèdète yoredime yoredote larèdète

יורד יורדת יורדים יורדות לרדת מן, מ-

dire omère omèrète omrime omrote lomare

אומר אומרת אומרים אומרות לומר את, ל-

donner notène notènète notenime notenote latète

נותן נותנת נותנים נותנות לתת ל-

envoyer sholéah' sholah'ate sholeh'ime sholeh'ote lishlo ah'

שולח שולחת שולחים שולחות לשלוח ל-

faire ossé ossah ossime ossote laassote

עושה עושה עושים עושות לעשות את

habiter guare guarah guarime guarote laguoure

גר גרה גרים גרות לגור ב-

lire koré korète korime korote likro

קורא קוראת קוראים קוראות לקרוא את

manger okhèle okhèlète okhelime okhelote leekhole

אוכל אוכלת אוכלים אוכלות לאכול את

monter, coûter ôlé ôlah ôlime ôlote la'alote

עולה עולה עולים עולות לעלות אל, ל-

parler medabère medabèrète medabrime medabrote ledabère

מדבר מדברת מדברים מדברות לדבר עם, על

payer meshalème meshalèmète meshalemime meshalemote leshalème

משלם משלמת משלמים משלמות לשלם את

pouvoir yakhole yekholah yekholime yekholote pas d'infinitif

יכול יכולה יכולים יכולות
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questionner shoèle shoèlète shoalime shoalote lishole

שואל שואלת שואלים שואלות לשאול את

travailler ovède ovèdète ovedime ovedote laavode

עובד עובדת עובדים עובדות לעבוד ב-, עם

téléphoner metalfène metalfènète metalefenime metalfeno te letalfène

מטלפן מטלפנת מטלפנים מטלפנות לטלפן אל

vendre mokhère mokhèrète mokherime mokherote limekore

מוכר מוכרת מוכרים מוכרות למכור את

venir ba baa baïme baote lavo

בא באה באים באות לבוא אל, מ-

vouloir rotsé rotsah rotsime rotsote liretsote

רוצה רוצה רוצים רוצות לרצות את

voyager nosséa nossa'ate noss'ime noss'ote linnesso'a

נוסע נוסעת נוסעים נוסעות לנסוע ל-

écrire kotève kotèvète kotevime kotevote likhetove

כותב כותבת כותבים כותבות לכתוב את

être assis yoshève yoshèvète yoshevime yoshevote lashèvè te

s'asseoir יושב יושבת יושבים יושבות לשבת על

prendre lokéah' lokah'ate lokeh'ime lokeh'ote lakah'ate

לוקח לוקחת לוקחים לוקחות לקחת את

savoir yodé'a yodé'ate yod'ime yod'ote lada'ate

יודע יודעת יודעים יודעות לדעת את
connaître makire makirah makirime makirote léhakire

מכיר מכירה מכירים מכירות להכיר את

raconter messapère messapèrète messaperime messaperote l essapère

מספר מספרת מספרים מספרות לספר את, על
répondre ôné ônah ônime ônote la'anote

עונה עונה עונים עונות לענות על

payer meshalème meshalèmète meshalemime meshalemote lesh alème

משלם משלמת משלמים משלמות לשלם את

écouter shomé'a shoma'ate shom'ime shom'ote lishemo'a

שומע שומעת שומעים שומעות לשמוע

voir roé roah roïme roote lirote

רואה רואה רואים רואות לראות

être debout omède omèdète omedime omedote laamode

עומד עומדת עומדים עומדות לעמוד
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