
Verbes au présent à connaître par coeur.

traduction féminin pl masculin pl féminin sing masculin sing infin itif

acheter ק ֹונ ֹות ק ֹוִנים ק ֹוָנה ק ֹוֶנה ִלְקנ ֹות 
aimer א ֹוֲהב ֹות א ֹוֲהִבים א ֹוֶהֶבת א ֹוֵהב ֶלֱאה ֹוב

aller, marcher ה ֹוְלכ ֹות ה ֹוְלִכים ה ֹוֶלֶכת ה ֹוֵלְך ָלֶלֶכת
apprendre ל ֹוְמד ֹות ל ֹוְמִדים ל ֹוֶמֶדת ל ֹוֵמד ִלְלמ ֹוד

arriver ִ ּגיע ֹות ַמ ִ ּגיִעים ַמ ִ ּגיָעה ַמ ִ ּגיַע ַמ ִ ּגיַע ְלַה
boire ְ ׁש ּת ֹות ׁש ֹוֶתה ׁש ֹוָתה ׁש ֹוִתים ׁש ֹות ֹות ִל

chanter ָ ׂשר ֹות ָ ׂשִרים ָ ׁשָרה ָ ׁשר ִ ׁשיר ָל
commencer ַמְתִחיל ֹות ַמְתִחיִלים ַמְתִחיָלה ַמְתִחיל ְלַהְתִחיל
connaître ִ ּכיר ֹות ַמ ִ ּכיִרים ַמ ִ ּכיָרה ַמ ִ ּכיר ַמ ִ ּכיר ְלַה

courir ָרצ ֹות ָרִצים ָרָצה ָרץ ָלר ּוץ
danser ר ֹוְקד ֹות ר ֹוְקִדים ר ֹוֶקֶדת ר ֹוֵקד ִלְרק ֹוד

demander ְ ּק ׁש ֹות ְמַב ִ ׁשים ְ ּק ְמַב ֶ ׁשת ְמַבֶ ּק ְמַבֵ ּק ׁש ְלַבֵ ּק ׁש
descendre י ֹוְרד ֹות י ֹוְרִדים י ֹוֶרֶדת י ֹוֵרד ָלֶרֶדת

devoir ְצִריכ ֹות ְצִריִכים ְצִריָכה ָצִריְך
dire א ֹוְמר ֹות א ֹוְמִרים א ֹוֶמֶרת א ֹוֵמר ל ֹוַמר

donner נ ֹוְתנ ֹות נ ֹוְתִנים נ ֹוֶתֶנת נ ֹוֵתן ָלֵתת
dormir ֵ ׁשנ ֹות ְי ֵ ׁשִנים ְי ֵ ׁשָנה ְי ֵ ׁשן ָי ִלי ׁש ֹון
écrire ִלְכ ּת ֹוב ּכ ֹוֵתב ּכ ֹוֶתֶבת ּכ ֹוְתִבים ּכ ֹוְתב ֹות

entendre ְ ׁשמ ֹוַע ׁש ֹוֵמַע ׁש ֹוַמַעת ׁש ֹוְמִעים ׁש ֹוְמע ֹות ִל
entrer ִנְכָנס ֹות ִנְכָנִסים ִנְכֶנֶסת ִנְכַנס ָ ּכֵנס ְלִהי

envoyer ְ ׁשל ֹוַח ׁש ֹוֵלַח ׁש ֹוַלַחת ׁש ֹוְלִחים ׁש ֹוְלח ֹות ִל
faire ע ֹו ׂש ֹות ִ ׂשים ע ֹו ָ ׂשה ע ֹו ֶ ׂשה ע ֹו ַלֲע ׂש ֹות

habiter ָ ּגר ֹות ָ ּגִרים ָ ּגָרה ָ ּגר ָלג ּור
inviter ַמְזִמינ ֹות ַמְזִמיִנים ַמְזִמיָנה ַמְזִמין ְלַהְזִמין

lire ק ֹוְרא ֹות ק ֹוְרִאים ק ֹוֵראת ק ֹוֵרא ִלְקר ֹוא
manger א ֹוְכל ֹות א ֹוְכִלים א ֹוֶכֶלת א ֹוֶכל ֶלֱאכ ֹול
monter ע ֹול ֹות ע ֹוִלים ע ֹוָלה ע ֹוֶלה ַלֲעל ֹות
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parler ְ ּבר ֹות ְמַד ְ ּבִרים ְמַד ֶ ּבֶרת ְמַד ֵ ּבר ְמַד ֵ ּבר ְלַד
payer ְ  ּׁשֵלמ ּות ִמ ְ ּלִמים ַ ׁש ְמ ַ ׁשֶ ּלֶמת ְמ ַ ׁשֵ ּלם ְמ ַ ׁשֵ ּלם ְל

penser ְ ׁשב ֹות ח ֹו ְ ׁשִבים ח ֹו ֶ ׁשֶבת ח ֹו ֵ ׁשב  ח ֹו ַלְח ׁש ֹוב
photographier ְ ּלמ ֹות ְמַצ ְ ּלִמים ְמַצ ֶ ּלֶמת ְמַצ ֵ ּלם ְמַצ ֵ ּלם ְלַצ
porter (habit) ל ֹוְב ׁש ֹות ִ ׁשים ל ֹוְב ֶ ׁשת ל ֹוֶב ל ֹוֵב ׁש ִלְל ּב ֹו ׁש

pouvoir ְיכ ֹול ֹות ְיכ ֹוִלים ְיכ ֹוָלה ָיכ ֹול
prendre ל ֹוְקח ֹות ל ֹוְקִחים ל ֹוַקַחת ל ֹוֵקַח ָלַקַחת

questionner ְ ׁשא ֹול ׁש ֹוֵאל ׁש ֹוֶאֶלת ׁש ֹוֲאִלים ׁש ֹוֲאל ֹות ִל
raconter ְ ּפר ֹות ְמַס ְ ּפִרים ְמַס ֶ ּפֶרת ְמַס ֵ ּפר ְמַס ֵ ּפר ְלַס
recevoir ְ ּבל ֹות ְמַק ְ ּבִלים ְמַק ֶ ּבֶלת ְמַק ֵ ּבל ְמַק ֵ ּבל ְלַק

rencontrer ִ ׁשים ּפ ֹוְג ׁש ֹות ֶ ׁשת ּפ ֹוְג ִלְפ ּג ֹו ׁש ּפ ֹוֵג ׁש ּפ ֹוֶג
ressentir ִ ּגי ׁש ֹות ַמְר ִ ׁשים ִ ּגי ַמְר ָ ׁשה ִ ּגי ַמְר ִ ּגי ׁש ַמְר ִ ּגי ׁש ְלַהְר
revenir ח ֹוְזר ֹות ח ֹוְזִרים ח ֹוֶזֶרת ח ֹוֵזר ַלְחז ֹור

répondre ע ֹונ ֹות ע ֹוִנים ע ֹוָנה ע ֹוֶנה ַלֲענ ֹות
s'asseoir ְ ׁשב ֹות י ֹו ְ ׁשִבים י ֹו ֶ ׁשֶבת י ֹו ֵ ׁשב י ֹו ֶ ׁשֶבת ָל
s'habiller ְ ּב ׁש ֹות ִמְתַל ִ ׁשים ְ ּב ִמְתַל ֶ ׁשת ֶ ּב ִמְתַל ֵ ּב ׁש ִמְתַל ֵ ּב ׁש ְלִהְתַל

savoir י ֹוְדע ֹות י ֹוְדִעים י ֹוַדַעת י ֹוֵדַע ָלַדַעת
se lever ָקמ ֹות ָקִמים ָקָמה ָקם ָלק ּום

se promener ְ ּייל ֹות ְמַט ְ ּייִלים ְמַט ְמַטֶ ּייֶלת ְמַטֵ ּייל ְלַטֵ ּייל
se reposer ָנח ֹות ָנִחים ָנָחה ָנח ָלנ ּוַח

se tenir debout ע ֹוְמד ֹות ע ֹוְמִדים ע ֹוֶמֶדת ע ֹוֵמד ַלֲעמ ֹוד
terminer ִלְגמ ֹור ּג ֹוֵמר ּג ֹוֶמֶרת ּג ֹוְמִרים ּג ֹוְמר ֹות
travailler ע ֹוְבד ֹות ע ֹוְבִדים ע ֹוֶבֶדת ע ֹוֵבד ַלֲעב ֹוד

téléphoner ְ ּפנ ֹות ְמַטְל ְ ּפִנים ְמַטְל ֶ ּפֶנת ְמַטְל ֵ ּפן ְמַטְל ֵ ּפן ְלַטְל
vendre מ ֹוְכר ֹות מ ֹוְכִרים מ ֹוֶכֶרת מ ֹוֵכר ִלְמ ּכ ֹור
venir ָ ּבא ֹות ָ ּבִאים ָ ּבָאה ָ ּבא ָלב ֹוא
visiter ְ ּקר ֹות ְמַב ְ ּקִרים ְמַב ְמַבֶ ּקֶרת ְמַבֵ ּקר ְלַבֵ ּקר
voir ר ֹוא ֹות ר ֹוִאים ר ֹוָאה ר ֹוֶאה ִלְרא ֹות

vouloir ר ֹוצ ֹות ר ֹוִצים ר ֹוָצה ר ֹוֶצה ִלְרצ ֹות
voyager נ ֹוְסע ֹות נ ֹוְסִעים נוסעת נ ֹוֵסַע ִלְנס ֹוַע
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Verbes au présent à connaître par coeur.

traduction féminin pl masculin pl féminin sing masculin sing infin itif

acheter קונות קונים קונה קונה לקנות 
aimer אוהבות אוהבים אוהבת אוהב לאהוב

aller, marcher הולכות הולכים הולכת הולך ללכת
apprendre לומדות לומדים לומדת לומד ללמוד

arriver מגיעות מגיעים מגיעה מגיע להגיע
boire שותות שותים שותה שותה לשתות

chanter שרות שרים שרה שר לשיר
commencer מתחילות מתחילים מתחילה מתחיל להתחיל
connaître מכירות מכירים מכירה מכיר להכיר

courir רצות רצים רצה רץ לרוץ
danser רוקדות רוקדים רוקדת רוקד לרקוד

demander מבקשות מבקשים מבקשת מבקש לבקש
descendre יורדות יורדים יורדת יורד לרדת

devoir צריכות צריכים צריכה צריך
dire אומרות אומרים אומרת אומר לומר

donner נותנות נותנים נותנת נותן לתת
dormir ישנות ישנים ישנה ישן לישון
écrire כותבות כותבים כותבת כותב לכתוב

entendre שומעות שומעים שומעת שומע לשמוע
entrer נכנסות נכנסים נכנסת נכנס להיכנס

envoyer שולחות שולחים שולחת שולח לשלוח
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faire עושות עושים עושה עושה לעשות
habiter גרות גרים גרה גר לגור
inviter מזמינות מזמינים מזמינה מזמין להזמין

lire קוראות קוראים קוראת קורא לקרוא
manger אוכלות אוכלים אוכלת אוכל לאכול
monter עולות עולים עולה עולה לעלות
parler מדברות מדברים מדברת מדבר לדבר
payer משלמות משלמים משלמת משלם לשלם

penser חושבות חושבים חושבת חושב  לחשוב
photographier מצלמות מצלמים מצלמת מצלם לצלם
porter (habit) לובשות לובשים לובשת לובש ללבוש

pouvoir יכולות יכולים יכולה יכול
prendre לוקחות לוקחים לוקחת לוקח לקחת

questionner שואלות שואלים שואלת שואל לשאול
raconter מספרות מספרים מספרת מספר לספר
recevoir מקבלות מקבלים מקבלת מקבל לקבל

rencontrer פוגשות פוגשים פוגשת פוגש לפגוש
ressentir מרגישות מרגישים מרגישה מרגיש להרגיש
revenir חוזרות חוזרים חוזרת חוזר לחזור

répondre עונות עונים עונה עונה לענות
s'asseoir יושבות יושבים יושבת יושב לשבת
s'habiller מתלבשות מתלבשים מתלבשת מתלבש להתלבש

savoir יודעות יודעים יודעת יודע לדעת
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se lever קמות קמים קמה קם לקום
se promener מטיילות מטיילים מטיילת מטייל לטייל
se reposer נחות נחים נחה נח לנוח

se tenir debout עומדות עומדים עומדת עומד לעמוד
terminer גומרות גומרים גומרת גומר לגמור
travailler עובדות עובדים עובדת עובד לעבוד

téléphoner מטלפנות מטלפנים מטלפנת מטלפן לטלפן
vendre מוכרות מוכרים מוכרת מוכר למכור
venir באות באים באה בא לבוא
visiter מבקרות מבקרים מבקרת מבקר לבקר
voir רואות רואים רואה רואה לראות

vouloir רוצות רוצים רוצה רוצה לרצות
voyager נוסעות נוסעים נוסעת נוסע לנסוע
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