
Conjugaison du verbe "accompagner"

ִ ּפֵעל - ל''ה ְלַל ּו ֹות - ל.ו.ה - 

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

PRESENT ה ֹוֶוה ה ֹוֶוה

ani mélévé אני מלווה ֲאִני ְמַלֶ ּוה
ani mélava אני מלווה ֲאִני ְמַלָ ּוה
ata mélavé אתה מלווה ָ ּתה ְמַלֶ ּוה ַא
ate mélava את מלווה ְ ּת ְמַלָ ּוה ַא
hou mélavé הוא מלווה ה ּוא ְמַלֶ ּוה
hi mélava היא מלווה ִהיא ְמַלָ ּוה
anah'nou mélavime אנחנו מלווים ֲאַנְחנ ּו ְמַלִ ּוים
anah'nou mélavote אנחנו מלוות ֲאַנְחנ ּו ְמַל ּו ֹות
atème mélavime אתם מלווים ֶ ּתם ְמַלִ ּוים ַא
atène mélavote אתן מלוות ֶ ּתן ְמַל ּו ֹות ַא
hème mélavime הם מלווים ֵהם ְמַלִ ּוים
hène mélavote הן מלוות ֵהן ְמַל ּו ֹות

PASSE ָעַבר ָעַבר

ani liviti אני ליוויתי ֲאִני ִלִ ּויִתי
ata livita אתה ליווית ָ ּתה ִלִ ּויָת ַא
ate livite את ליווית ְ ּת ִלִ ּוית ַא
hou liva הוא ליווה ה ּוא ִלָ ּוה



hi liveta היא ליוותה ִהיא ִלְ ּוָתה
anah'nou livinou אנחנו ליווינו ֲאַנְחנ ּו ִלִ ּוינ ּו
atème livitème אתם ליוויתם ֶ ּתם ִלִ ּויֶתם ַא
atène livitène אתן ליוויתן ֶ ּתן ִלִ ּויֶתן ַא
hème livou הם ליוו ֵהם ִל ּו ּו
hène livou הן ליוו ֵהן ִל ּו ּו

FUTUR ָעִתיד ָעִתיד

ani alavé אני אלווה ֲאִני ֲאַלֶ ּוה
ata télavé אתה תלווה ְ ּתַלֶ ּוה ָ ּתה  ַא
ate télavi את תלווי ְ ּתַלִ ּוי ְ ּת  ַא
hou yélavé הוא ילווה ה ּוא ְיַלֶ ּוה
hi télavé היא תלווה ְ ּתַלֶ ּוה ִהיא 
anah'nou nélavé אנחנו נלווה ֲאַנְחנ ּו ְנַלֶ ּוה
atème télavou אתם תלוו ְ ּתַל ּו ּו ֶ ּתם  ַא
atène télavou אתן תלוו ְ ּתַל ּו ּו ֶ ּתן  ַא
hème yélavou הם ילוו ֵהם ְיַל ּו ּו
hène yélavou הן ילוו ֵהן ְיַל ּו ּו

ֹ ּכל ַהֶ ּדֶרְך ֹאֶרְך  ֵהם ִל ּו ּו א ֹוָתנ ּו ְל
hème livou otanou léorèkhe kol hadérèkhe

Ils nous ont accompagnés tout au long du chemin
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