
Conjugaison du verbe "acheter"

ָ ּפַעל - ל''ה ִלְקנ ֹות - ק.נ.ה - 

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

PRESENT ה ֹוֶוה ה ֹוֶוה

ani koné אני קונה ֲאִני ק ֹוֶנה
ani kona אני קונה ֲאִני ק ֹוָנה
ata koné אתה קונה ָ ּתה ק ֹוֶנה ַא
ate kona את קונה ְ ּת ק ֹוָנה ַא
hou koné הוא קונה ה ּוא ק ֹוֶנה
hi kona היא קונה ִהיא ק ֹוָנה
anah'nou konime אנחנו קונים ֲאַנְחנ ּו ק ֹוִנים
anah'nou konote אנחנו קונות ֲאַנְחנ ּו ק ֹונ ֹות
atème konime אתם קונים ֶ ּתם ק ֹוִנים ַא
atène konote אתן קונות ֶ ּתן ק ֹונ ֹות ַא
hème konime הם קונים ֵהם ק ֹוִנים
hène konote הן קונות ֵהן ק ֹונ ֹות

PASSE ָעַבר ָעַבר

ani kaniti אני קניתי ֲאִני ָקִניִתי
ata kaniti אתה קנית ָ ּתה ָקִניָת ַא
ate kanite את קנית ְ ּת ָקִנית ַא
hou kana הוא קנה ה ּוא ָקָנה



hi kane'ta היא קנתה ִהיא ָקְנָתה
anah'nou kaninou אנחנו קנינו ֲאַנְחנ ּו ָקִנינ ּו
atème kenitème אתם קניתם ֶ ּתם ְקִניֶתם ַא
atène kenitène אתן קניתן ֶ ּתן ְקִניֶתן ַא
hème kanou הם קנו ֵהם ָקנ ּו
hène kanou הן קנו ֵהן ָקנ ּו

FUTUR ָעִתיד ָעִתיד

ani èk'né אני אקנה ֲאִני ֶאְקֶנה
ata tik'né אתה תקנה ִ ּתְקֶנה ָ ּתה  ַא
ate tik'ni את תקני ִ ּתְקִני ְ ּת  ַא
hou yik'né הוא יקנה ה ּוא ִיְקֶנה
hi tik'né היא תקנה ִ ּתְקֶנה ִהיא 
anah'nou nik'né אנחנו נקנה ֲאַנְחנ ּו ִנְקֶנה
atème tik'nou אתם תקנו ִ ּתְקנ ּו ֶ ּתם  ַא
atène tik'nou אתן תקנו ִ ּתְקנ ּו ֶ ּתן  ַא
hème yik'nou הם יקנו ֵהם ִיְקנ ּו
hène yik'nou הן יקנו ֵהן ִיְקנ ּו

ִהיא ָקְנָתה א ֹוט ֹו ָחָד ׁש
hi kane'ta oto h'adashe 

elle s'est achetée une nouvelle voiture
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