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Lexicographie français- hébreu- français

Le participle passé avec l'auxiliaire "être"
"''נפעל'' "הופעל" "פועל
être (=auxiliaire)
être enroulé
être tenu
être commémoré
être enveloppé
être tapissé
être abaissé
être abusé
(=trompé)
être abandonné
être abattu
être abêti
être abîmé
être aboli
être abrasé
être abrégé
être abreuvé
être absorbé
être accablé
être accéléré
être accentué
être accompagné
être accompli
être accordé (=être
adapté)
être accordé (=être
donné)

יש
לופף
חוזק
הוחג
לופף
רופד
הונמך
הוטעה
 הוזנח,הועזב
 הורד,הופל
בוהם
קולקל
בוטל
שופשף
 תומצת,קוצר
הושקה
 הובלע,הוטמע
דוכדך
 זּורז, הּואץ,הּוחש
הּודגש
לווה
 מולא, מומש,קוים
הותאם
הוענק

être accouché
être accouplé
être accrédité
être accusé
être acheminé
être achevé
être acidifié
être acidulé
être acquitté
être activé
être activé (=être
mis en marche)
être actualisé
être adapté
être adapté à la
scène
être additionné
être adjoint
être adjugé
être adopté
être adouci (=sucré)
être adouci
(=atténué)
être adressé àêtre aéré
être affaibli
être affaibli
(=fatigué)
être affamé
être affecté
être affecté
(=destiné)
être affermé
être affermi
être affiché

יולד
 זווג,חובר
הואמן
 הופלל,הואשם
נשלח
 סוים,הושלם
חומצן
הּוחמץ
זוכה בדין
זורז
הופעל
עודכן
הותאם
הומחז
הוסף
 הוצמד,צורף
הוענק
אומץ
הומתק
 מותן,רוכך
-הופנה ל
אוורר
 רופף,הוחלש
הותש
הורעב
הוצב
יועד
הוחכר
 חושל,חוזק
 הודבק,פורסם

être affilié
être affiné
être affligé
être affranchi
(=libéré)
être affranchi
(=timbré)
être affrété
être affûté
être aggloméré
être agglutiné
être aggravé
être agrafé
être agrandi
être agréé
être agrégé
être agrémenté
être agressé
être aguerri
être aigri
être aiguisé
être aimanté
être ajouté
être ajusté
être alarmé
être alerté
être alimenté
être alité
être allégué
être allongé
(=prolongé)
être alloué
être allumé

 צורף,סונף
 זוכך,זוקק
עוצב
שוחרר
בּויל
הושכר
, שונן, חודד,הושחז
הוחד
צופף
 הודבק,הוצמד
 הורע,הוחמר
 הוכלב, הודק,חובר
 הוגדל,הורחב
 הוסמך,הורשה
 תומצת,קוצר
קושט
הותקף
 הוחשל,חוסן
הוחמץ
, הושחז, לוטש,חודד
 הוחד,שונן
מוגנט
 צורף,הוסף
 כוונן,יושר
הובהל
 הובהל,הוזעק
 הוזן,הואכל
רותק למיטה
נטען
הוארך
 הוקצב,נקצב
הודלק

être altéré
être amadoué
être amélioré
être amené
être ameubli
être amidonné
être amoindri
être amoncelé
être amorti
être amputé
être amusé
être analysé
être ancré
être anéanti
être anémié
être anesthésié
Mèd.
être angoissé
être annexé
être annihilé
être annoncé
être annulé
être apaisé
être apeuré
être aplani
être aplati
être appauvri
être appelé
d'urgence
être appliqué
être apprécié
être apprêté
être apprivoisé

סולף
 שוכנע,פויס
, שוכלל, הושבח,יופה
 שופץ, הוטב,שופר
הובא
תוחח
עומלן
הוקטן
הוערם
 הוחלש,עומעם
קוטע
שועשע
נותח
עוגן
, הושחת,הושמד
 אוכל,הוכחד
הוחלש
הורדם
הודאג
 סונף,סופח
 חוסל, הוכחד,נשמד
 פורסם,הוגד
בוטל
הושקט
הובהל
 פולס,יושר
 הושר, רודד,פולס
 דולדל, רושש,נורש
הובהל
 הושם,יושם
הוערץ
 נרקח,אושפר
 תורבת,בוית

être approfondi
être approuvé
être approvisionné
être appuyé
être armé
être arnaqué
être arraché
être arrangé
être arrêté
être arrondi
être arrosé
être aspergé
être assailli
être assaisonné Cuis.
être assassiné
être asséché
être assemblé
être asservi
être assigné
être assimilé
être assis
être associé
être assombri
être assorti
être assoupi
être assoupli
être assourdi
être assujetti
être assuré
être astiqué
être atrophié
être attaché
être attaqué
être attelé
être atténué

הועמק
 הוסכם,אושר
 חומש,צויד
הושען
חומש
 הונה,רומה
שורש
 הוסדר,אורגן
הופסק
עוגל
 רוסס, הורטב,הושקה
 הורטב, הוזלף,רוסס
הותקף
תובל
חוסל
יובש
הורכב
שועבד
מונה
 הוטמע,עוכל
 בוסס,הושב
שותף
 הואפל,הוחשך
שולב, שודך,זווג
 נים ולא נים,נרדם
הוגמש
עומעם
שועבד
הובטח
 קורצף,צוחצח
 נוון,דולדל
 עוקד,קושר
הותקף
הורתם
 הוקל, הומעט,עומעם

être attesté
être attrapé
être attribué
être attristé
être au lit
être auditionné
être augmenté
être autorisé
être avalé
être avalisé
être avancé
être avantagé
être avarié
être averti
être aveuglé
être avili
être avisé
être baba
être badigeonné
être bafoué
être baigné
être baisé Fam.
être baissé
être baissé (=prix)
être balancé
être balayé
être balbutié
être ballotté
être bandé
être banni
être baptisé
être basé
être bâti

אושר
לוכד
 יוחס, שויך,הוענק
הועצב
הושכב במיטה
 תושאל,הושמע
 יוקר,תוגבר
 הוסמך, אופשר,הותר
הובלע
אושרר
 הוקדם, קודם,קורב
הופלה לטובה
קולקל
 הוזהר,התבשר
סונוור
 בוזה, הוכפש,הושפל
התבשר
 היה מוכה,נדהם
תימהון
 נמרח, נצבע,סויד
נתבזה
נרחץ
*נדפק
, הוחלש, הונמך,הורד
הוקטן
הוזל
 נוענע,נודנד
טואטא
מולמל
 טולטל,נודנד
חובש
 הוגלה,גורש
הוטבל
 הושתת,בוסס
הוקם

être battu (=frappé)
être battu
être battu Cuis.
être béni
être berné
être bichonné
être biné
être bitumé
être blâmé
être blanchi
être blessé
être blindé
être blindé contreêtre bluffé Fam.
être bobiné
être bombardé
être bonifié
être bosselé
être bouclé
être bougé
être bouilli Cuis.
être bouleversé
être bourré
être bouté
être boutonné
être branché
être brandi
être brassé
être bridé
être briefé
être brigué
être briqué
être brisé
être bronzé
être brossé

הוכה
 הובס,נוצח
הוקצף
בורך
 הוטעה, רומה,הוחטא
פונק
עושב
זופת
נוזף
 סויד,הולבן
חובל
 הוגן,שוריין
-חוסן נגד
 הוטעה,רומה
 לופף,גולגל
 הופגז,הופצץ
 שופר,טויב
עוקם
סולסל
 הוסט,הוזז
הורתח
 הורגש, הוסער,זועזע
 פוטם,מולא
 בועט,גורש
כופתר
חובר לחשמל
הונף
עורבל
רוסן
 תודרך,דווח
אוחל
 צוחצח,קורצף
 פוצץ, נותץ, נופץ
שוזף
הוברש

être broyé
être brûlé
être bruni
être budgétisé
être caché
être caillassé
être caillé
être calculé
être calibré
être câliné
être calmé
être cambré
être camouflé
être canalisé
être cantonné
être capitonné
être captivé
être caractérisé
être carbonisé
être caressé
être carrelé
être cartographié
être casé
être castré
être catalogué
être cédé
être célébré
être censuré
être centralisé
être cerné
être chagriné
être chambardé
Fam.
être chamboulé

רוסק
חורך
הושחם
 תוקצב,הוקצב
 הוסתר,הוחבא
 רוגם,סוקל
הוחמץ
 חושבן,חושב
כּויל
 פונק,לוטף
פויס
 עּוגל,קּומר
, הוחבא,הוסווה
הוסתר
 תועל, נוקז,כוון
 הוגבל,תוחם
רופד
רותק
 צוין,אופיין
חורך
לוטף
רוצף
מּופה
סודר
 עוקר,סורס
קוטלג
הועבר
הוחג
צונזר
מורכז
 תוחם, הוקף,כותר
עוצב
*בולגן
 בולגן,שונה

Fam.
être changé
être chanté
être chargé
être charmé
être chatouillé
être châtré
être chauffé
être chauffé à blanc
être chaulé
être chiffonné
être chiffré
être chiffré (=codé)
être chipé Fam.
être choqué
être choyé
être christianisé
être ciré
être ciselé
être cité
être civilisé
être clarifié
être classé
être classifié
être claustré
être clos
être cloué
être cloué au sol
être clouté
être codé
être codifié
être coiffé
être coincé par un

 הוחלף, הומר,שונה
זומר
, הוטען, נטען,צווה
הועמס
 רותק,הוקסם
דוגדג
סורס
 חומם,הוסק
 התלבן,נצרף
סויד
קומט
מוספר
 קודד,הוצפן
גונב
זועזע
פונק
נוצר
 הוברק,צוחצח
 גולף, פוסל,סותת
 צוין, צוטט,צותת
תורבת
 הובהר, לובן,פורש
, תויג, תויק,מוין
 סווג,דורג
 סווג, דורג,תויג
בודד
 הוגף,גודר
סומר
קורקע
סומר
 קודד,הוצפן
חוקק
סורק
סונדל

sabot de Denver
être collé
être collecté
être coloré
être commandité
être commémoré
être commencé
être commenté
être commercialisé
être commotionné
être comparé àêtre compensé
être compilé
être complété
être composé (=mis
en musique)
être compris
être compté
être concentré
être conclu
être concrétisé
être condamné au
bûcher
être conditionné
être conduit
être confédéré
être confiné
être confirmé
être confisqué
être conforté
être confronté
être confus
être congelé
être congloméré
être consacré

 הוצמד,הודבק
 נלקט,נאסף
נצבע
מומן
 הוחג,הוזכר
 הותחל,הוחל
 הוסבר,פורש
 שווק,מוסחר
זועזע
-מּושווה ל
 שוקלל, הושווה,קוזז
 גובב, לוקט,קובץ
הושלם
הולחן
הובן
חושבן
 תומצת, תוקצר,רוכז
סוכם
 הומחש,הוגשם
הועלה על המוקד
הותנה
 הובא,הובל
 אוגד,אוחד
רותק
 אושר,אומת
 הופקע, עוקל,הוחרם
 אושש,עודד
 התעמת,עומת
בולבל
הוקפא
גובב
 הוקדש,קודש

être conservé
être considéré
être consigné
(=retenu)
être consigné
(=écrit)
être consolé
être consolidé
être consterné
être constitué
être construit
être consumé
être contaminé
être conté
être contenu
être contourné
être contracté
être contraint
être contrefait
être convaincu
être convenu
être converti
être converti au
judaïsme
être convoqué
être coopté
être copié
être corrigé
être corrigé (=puni)
être corroboré
être corrompu
être couché
être coulé

שומר
חושב
רותק
תועד
נוחם
, בוטן, בוצר,חוזק
, דופן, חושל,הודק
 בוסס,גובש
הופעם
 הורגן,הורכב
 מוקם,הוקם
אוכל
 הודבק,זוהם
סופר
רוסן
אוגף
 כווץ,צומק
 הוכרח, אולץ,חויב
 סולף,זויף
 שודל,שוכנע
 הוסכם,הוחלט
 הוסב, הוחלף,הומר
גּויר
 זומן,הוזמן
שותף
 הוכפל,הועתק
 שופר,תוקן
הוענש
, אושר, חוזק,אומת
קוים
 הושחת,שוחד
הושכב
הוטבע

être coupé
être courbé
être couronné
être couronné de
succès
être courroucé
être cousu
être couvert
être couvert
(=événement)
être créé
être creusé
être crispé
être cristallisé
être critiqué
être crochu
être croisé
être crucifié
être crypté
être cuirassé
être cuisiné
être cuit
être cultivé
être cumulé
être curieux
être d’accord
être d’avis queêtre dallé
être damné
être débordé
être déboussolé
être débriefé
être loué
être décanté
être déchargé

 כורת,קוצץ
כופף
 הומלך,הוכתר
הוכתר בהצלחה
רוגז
אוחה
כוסה
סוקר
 יולד,יוסד
קודח
 עוות,כווץ
גובש
גונה
עוקם
צולב
צולב
 קודד,הוצפן
שוריין
בושל
בושל
 גודל, תורבת,טופח
נוסף
סוקרן
הוסכם
-גורס ש
רוצף
קולל
הוצף
בולבל
תוחקר
הוחכר
זוקק
פורק

être déchargé Dr.
être déchiqueté
être déchiré
être décidé
être déclamé
être déclaré
être décodé
être décoloré
(=cheveux)
être décomposé
être déconsidéré
être décoré
être décousu
être découvert
être décrété
être décrit
être décrypté
être déçu
être dédicacé
être dédié
être dédommagé
être déduit (=conclu)
être déduit
(=soustrait)
être défait
être défalqué
être défavorisé
être défendu
(=protégé)
être déficient
être défini
être déformé
être défroissé

שוחרר
, בותר, רוטש,שוסע
נחתך
 שוסע, נותק,רוטש
הוחלט
דוקלם
 הוגד,הוכרז
פוענח
חומצן
 הופרד לחלקים,פורק
 הושמץ,בוזה
 אויר, קושט,עוטר
פורם
הומצא
 הוחלט,חוקק
, פורט,הוגדר, תואר
צויר
פוענח
אוכזב
הוקדש
הוקדש
 תוגמל,פוצה
הוסק
 קוזז,נוכה
 הובס,הוכרע
נוכה
הופלה לרעה
הוגן
 רופף, פגום,-מחוסר
הוגדר
, סורס, עוקם,שובש
 סולף,קולקל
גוהץ

être dégagé
être dégarni
être déglingué
être dégluti
être dégoûté
être dégradé
être dégradé Mil.
être déguisé
être délabré
être délaissé
être délayé
être délié
être délimité
être délivré
être délivré (=livré)
être délogé
être démenti
être démantelé
être démilitarisé
être démis de ses
fonctions
être démissionné
Fam.
être démoli
être démonté
être démontré
être démoralisé
être dénié
être dénigré
être dénommé
être dénoncé
être dénoué
être dénoyauté

 דולדל, פונה,בוטל
 דולדל,רוקן
פורק
הובלע
הוגעל
 דורדר,קולקל
הורד בדרגה
 הוסווה,חופש
הורס
הועזב
 הומס,מוהל
שוחרר
 הותחם,תוחם
 הוצל,חולץ
סופק
 הוצא,גורש מביתו
ממקומו
הוכחש
פורק
 שוחרר מהצבא,פורז
 פוטר,הודח
 הוכרח,התפוטר
להתפטר
 הושחת, הוחרב,נהרס
פורק
 הוכח, הודגם,נומק
נואש
 הוכחש,הוזם
, הושמץ,הוכתם
הוכפש
כונה
גונה
 הותר,תוחח
 חורצן,גולען

être départagé
être dépecé
être dépêché
être dépensé
être déplacé
être diplômé
être déployé
être déporté
être déposé
être déposé (=de ses
fonctions)
être dépouillé
être dépoussiéré
être dépravé
être déprécié
être déprimé
être déraciné
être dérangé
être déréglé
être dérobé
être déroulé
être désappointé
être désapprouvé
être désavantagé
être descendu
être désespéré
être déshabillé
être déshonoré
être déshydraté
être désigné
être désinfecté
être désiré
être désorganisé
être dessalé
être dessiné

חולק
בותר
 הובהל, הוחש,הוזנק
בוזבז
 הועתק,הוזז
הוסמך
הופרש
 גורש,הוגלה
 הופקד,הונח
הודח
נושל
אובק
קולקל
 פוחת,הוזל
דוכדך
שורש
 בולבל,הוטרד
 קולקל,שובש
גונב
גולל
אוכזב
גונה
הופלה לרעה
 הונמך,הורד
נואש
הופשט
בוזה
 יובש,אויד
 צוין, נודב,יועד
 הודבר, פוסטר,חוטא
אוחל
בולגן
הותפל
 צויר,שורטט

être déstabilisé
être destiné
être désuni
être détaché
être détaché
être détecté
être détérioré
être détourné
être détruit
être dévalisé
être dévalué
être devancé
être dévasté
être développé
être déversé
être dévêtu
être dévié
être dévoilé
être diagnostiqué
être dicté
être diffamé
être différé
être différencié
être diffusé
être digéré
être dilapidé
être dilaté
être dilué
être dirigé
être discrédité
être disloqué
être dispatché
être dispersé
être disséminé

עורער
יועד
 חולק, נותק,הופרד
נותק
סופח
הובחן
 הורע,קולקל
 הוסט,הוטה
, חובל, הוחרב,נותץ
 הושחת,הושמד
עושק
פוחת
הוקדם
הוחרב
 הורחב,פותח
הוזרם
הופשט
 הוסט,הוטה
הודלף
 אובחן,הובחן
הוכתב
הושמץ
אוחר
 בודל,הובדל
 הופץ,שודר
עוכל
בוזבז
הורחב
דולדל
 הוכוון, נוהל,כוון
הושמץ
 התפוקק,פורק
 הונפק,נותב
 הופץ, נפוץ,פוזר
 בוזר,פוזר

être disséqué
être dissimulé
être dissous
être dissous
(=fondu)
être distillé
être distingué
être distordu
être distribué
être dit
être diversifié
être diverti
être divisé
être divulgué
être domestiqué
être dompté
être dopé
être dorloté
être doté
être doté de feux
tricolores
être doublé
être doublé
(=multiplié)
être douché
être doué
être drainé
être drapé
être drogué
être dupé
être dupliqué
être durci
être ébahi

 נותח,בותר
 הוסתר,הוחבא
 פוזר,פורק
הומס
 זוקק,זוכך
 הובדל,בודל
 עוקם,עוות
 נופק,הונפק
 הוגד,הובע
גוון
שועשע
 פוצל, שוסף,חולק
פורסם
, אולף, בוית,תורבת
עולף
, אולף, התביית,בוית
עולף
 הואץ, דורבן,סומם
 טופח,פונק
 זווד,צויד
רומזר
 בוטן,רופד
הוכפל
קולח
חונן
 נוקז,יובש
נעטף
סומם
, רומה,הוטעה
 הונה,הושלה
 שוכפל,הועתק
הוקשה
 נדהם, הופתע,תהה

être ébauché
être éberlué
être ébloui
être ébouillanté
être ébranlé
être ébruité
être écalé
être écarté
être écartelé
être échangé
être échelonné
être écimé
être éclaboussé
être éclairci
être éclairci
être éclairé
être éclaté
être écœuré
être écourté
être écouté
être écrasé
être édifié
être édité
être éduqué
être effectué
être effiloché
être effondré
être effrayé
être égalé
être égalisé
être égaré
être égratigné
être éjecté

, סורטט,הותווה
שורבט
הופתע
הוקסם
הורתח
 זועזע,עורער
 הופץ ברבים,הודלף
קולף
 הודחק, בודד,הורחק
 בותר,שוסע
 הומר,הוחלף
דורג
 הותז ראשו,קוצץ
הותז
דולל
הובהר
 הודלק,הואר
 פוצץ,פוצל
הוגעל
, הוקטן, קופד,קוצר
הופחת
 צותת,אוזן
 רודד,רוסק
הוקם
פורסם
 תורבת,חונך
, הוגשם, בוצע,קוים
הוצא לפועל
פורם
מוטט
הובהל
הושווה
 קוזז,הושווה
 הולך שולל,הוטעה
שופשף
הוטל

être élaboré
être élagué
être élargi
être électrifié
être électrocuté
être élevé
être éliminé
être éloigné
être élucidé
être émaillé
être émancipé
être émasculé
être emballé
être embaumé
(=parfumé)
être embelli
être embrasé
être embrassé
être embrigadé Mil.
être embroché Cuis.
être embrouillé
être embrumé
être émerveillé
être émietté
être émis
être emmagasiné
être emmailloté
être emmené
être emmerdé Fam.
être empaillé
être empalé
être empaqueté
être employé

 קורץ,גובש
גודם
הורחב
חושמל
חושמל
, הוגבה, הועלה,גודל
הורם
 סולק,חוסל
 נותק, סולק,הורחק
פוענח
צופה אמייל
 הוצא לחופשי,שוחרר
 עוקר,סורס
צופה
בושם
 שופר,  קושט,יופה
הובער
 נושק,חובק
 גויס,חויל
שופד
, שובש, טושטש,סובך
בולגן
עורפל
הוקסם
 תוחח,פורר
 נופק,הונפק
 אוחסן,אופסן
עוטף,חותל
 לוקח,הובל
בולבל
פוחלץ
שופד
לופף
הועסק

être empoisonné
être emporté
être en colère
être encadré
être encastré
être encerclé
être enchâssé
être encouragé
être encrassé
être endimanché
être endommagé
être endormi
être endurci
être énervé
être enfilé
être enflammé
être enflé
être enfoncé
être enfoui
être enfourné
être enfreint
être enfumé
être englouti
être engraissé
être enjolivé
être enlacé
être enlaidi
être enlevé (=ôté)
être enlisé
être enluminé
être ennuyé
être enraciné
être enrégimenté
être enregistré

הורעל
לוקח
עוצבן
שובץ
 נקבע,שובץ
 אוגף, חובק,כותר
 קובע,שובץ
 עודד, הואץ,דורבן
 זוהם,תונף
הולבש בגדי שבת
קולקל
הורדם
הוקשה
 חומם, הורגז,עוצבן
הושחל
 הוצת,לובה
נופח
שוקע
הוטמן
הוכנס לתנור
הופר
עושן
הובלע
 הולעט,פוטם
 אויר, קושט,שופר
חובק
כוער
הוסר
 הושקע בבוץ,הוטבע
 עוטר, קושט,אויר
 שועמם,הוטרד
הושרש
 גויס,חויל
, תויק, קוטלג,תועד
 הוקלט,תועד

être enrichi
être enrobé
être enrôlé
être enroulé
être ensanglanté
être enseveli
être ensoleillé
être ensorcelé
être entaché
être entaillé
être entamé
être entendu
être entériné
être enterré
être enthousiasmé
être entortillé
être entouré
être entouré d’une
clôture
être entraîné
être entrelacé
être entremêlé
être entreposé
être entretenu
être énuméré
être envahi
être enveloppé
être envoûté
être envoyé
être envoyé par le
fond
être épaissi
être éparpillé

הועשר
צופה
 חויל,גויס
 לופף,גולגל
כוסה בדם
הוטמן
הוצף שמש
כושף
 הוחמץ,הוחתם
חורץ
הוחל
 הובן, הושמע,אוזן
 אושרר,אושר
 הוטמן,הובא לקבורה
שולהב
סובך
 כותר, אוגף,חובק
גודר
, תורגל, אומן,הוכשר
שודל
 שוזר,שולב
עורבב
 אופסן,אוחסן
 תוחזק,טופל
מוספר
הוצף
לופף
 כושף,רותק
, שולח, שוגר,הושלך
 הובהל,הוזנק
הוטבע
 עובה,הוסמך
 בוזר, הופץ,פוזר

être épelé
être épépiné
être épicé
être épierré
être épluché
être épousseté
être épuisé
être épuré
être équilibré
être équipé
être éradiqué
être éreinté
être érigé
être érodé
être escorté
être escroqué
être esquissé
être essayé
être essuyé
être estampillé
être estimé
être estimé
(=évalué)
être estompé
être établi
être établi (=prouvé)
être étalonné
être éteint
être étiqueté
être étiré
être étouffé
être étourdi
être étranglé
être étreint
être étuvé

אוית
 חורצן, גורען,גולען
תובל
סוקל
קולף
אובק
מוצא
 טוהר,זוקק
 קוזז,שוקלל
 זווד,צויד
 הודבר, הוכחד,חוסל
הותש
 הוקם,מוקם
כורסם
לווה
 הונה,רומה
שורטט
נוסה
 נוקה,נוגב
הוחתם
הוערך
שוער
 טושטש,עומעם
 הוקם, שוכן,יוסד
הוכח
 תוקנן,כויל
 הוחשך,כובה
תויג
הוארך
עומעם
סוחרר
חונק
חובק
אויד

être évacué
être évalué
être évincé
être exagéré
être exalté
être excité
être exclu
être exclu de la
communauté
être excommunié
être exécuté (=mis
en œuvre)
être exécuté (=tué)
être exempté deêtre exercé
être exfiltré
être exhibé
être exilé
être expédié
être expliqué
être exploité
être exporté
être exposé
être exprimé
être expulsé
être exténué
être exterminé
être extirpé
être extradé
être extrait
être fabriqué
être façonné
être faible
être falsifié

פונה
 הוערך,שוער
סולק
נופח
שולהב
גורה
גורש
נודה
 הוחרם,נודה
 בוצע,קוים
, חוסל,הוצא להורג
הומת
- שוחרר מ,-פוטר מ
 תורגל,אומן
 חולץ,הוברח
הוצג
 גורש,הוגלה
 שוגר,שולח
 תורץ, פורש,הוסבר
נוצל
יוצא
 יוצג,הוצג
 בוטא,הובע
 נושל, הודח,גורש
הותש
 הוכחד,חוסל
שורש
הוסגר
הופק
פוברק
 קורץ, עוצב,נוצר
 רופס,רופף
 זויף,סולף

être farci
être fardé
être fariné
être fasciné
être faussé
être favorisé
être fécondé
être fédéré
être fêlé
être félicité
être fendillé
être fendu
être fermenté
être fertilisé
être fêté
être ficelé
être figé
être figuré
être filé
être filmé
être filmé
être filtré
être finalisé
être financé
être fini
être fissuré
être fixé
être flagellé
être flétri
être focalisé
être fondé
être fondu
être forcé
être formé
être formulé

 הוגדש,מולא
אופר
קומח
 רותק, הופנט,הוקסם
 זויף, סולף,שובש
 חונן,הופלה לטובה
הופרה
 אוגד,אוחד
סודק
בורך
 חורץ,סודק
 שוסף, פולח,פוצל
הותסס
 הופרה,דושן
הוחג
קושר
הוקפא
 תואר,צויר
טווה
 הוקרן,הוסרט
צולם
סונן
 הובא לגמר,הושלם
מומן
סוים
 בוקע,שוסף
קובע
 הולקה, הוכה,חובט
 הושחת,צומק
מוקד
 נוסד, בוסס,הוקם
 נוצק,הותך
אולץ
הוכשר
נוסח

être fortifié
être fossilisé
être foudroyé
être fourni
être fourré
être fracassé
être fractionné
être fragilisé
être fragmenté
être franchi
être francisé
être frappé
être fredonné
être freiné
être frisé
être frit
être froissé
être froncé
être frotté
être frustré
être fumé
être fusillé
être fustigé
être gagné
être galvaudé
être garanti
être gardé
(=protégé)
être garé
être garni
être garni
être gaspillé
être gâté
être gavé

חוסן
אּובן
חושמל
 צויד,סופק
מולא
, פוצץ, נותץ,נופץ
רוסק
 הופרד,חולק
 הותש,הוחלש
 הופרד, פוצל,פורר
 נצלח,נחצה
צורפת
הוכה
זומר
 הוגבל,רוסן
סולסל
טוגן
 כווץ,קומט
כווץ
 גורד,קורצף
 תוסכל,קופח
 זובל, עושן
הוצא להורג
הולקה
נוצח
בוזה
הובטח
הוגן
הוחנה
 קושט,צויד
אויש
בוזבז
פונק
פוטם

être gelé
être gélifié
être gercé
être géré
être glacé
être glissé
être gommé
être gonflé
être gorgé
être gracié
être gradué
être graissé
être gratiné
être gratté
être gravé
être gribouillé Fam.
être grignoté
être grimé
être grisé
être grugé
être guidé
être guillotiné
être habilité
être habillé
être habité
être habitué
être haché menu
être hachuré
être harassé
être harmonisé
être haussé
être hébergé
être hébraïsé
être hérissé
être hissé

הוקפא
 הוקפא,הוקרש
 בוקע,סודק
נוהל
 צונן, קורר,הוקפא
 שולשל,גונב
גורד
נופח
 אובס,פוטם
הוחן
דורג
שומן
הוקרם
גורד
 גולף, פוסל,סותת
 קושקש,שורבט
כורסם
אופר
 נלהב,נרגש
 הותעה,רומה
הודרך
עורף ראשו
הוסמך
הולבש
 נושב,אוכלס
 תורגל,הורגל
קוצץ
קווקוו
הותש
 תוזמן,הותאם
 הורם, הוגבה,הועלה
 שוכן,אוכסן
עוברת
סומר
 הורף,הונף

être honoré
être honteux
être horrifié
être hospitalisé
être humidifié
être humilié
être hypnotisé
être hypothéqué
être idéalisé
être identifié
être illuminé
être illustré
être imbriqué
être immergé
être imminent
être immobilisé
être immolé
être immortalisé
être immunisé
être imparti
être implanté
être importuné
être imprimé
être improvisé
être imputé àêtre inauguré
être incarné
être incendié
être incisé
être incité
être incliné
être incorporé
être incorporé
être incriminé
être incrusté

כובד
הובש
זועזע
אושפז
הורטב
 הועלב, בויש,הוכלם
 הוקסם,הופנט
 שועבד,מושכן
יופה
זוהה
 הודלק,הואר
אויר
 שולב,שובץ
 טובע, שוקע,הוטבע
ממשמש ּובָ א
 שותק,נויח
 הושמד,הוקרב
הונצח
חוסן
 הוענק,הוקצב
הושתל
 הופרע,הוטרד
הודפס
אולתר
- שויך ל,-יוחס ל
הושק
גולם
 הוצת,הובער
חורץ
הוסת
כופף
 צורף,הובלע
גויס
הופלל
שובץ

être inculpé
être incurvé
être indexé
être indiqué
être industrialisé
être infecté
être inféodé
être infiltré
être infléchi
être infléchi (=tordu)
être infligé
être influencé
être informatisé
être ingéré
être inhalé
être inhumé
être injecté
être injurié
être innocenté
être inoccupé
(=vide)
être inondé
être inquiété
être inséré
être insonorisé
être installé
être instauré
être instillé
être institué
être instruit
être instruit d'une
affaire
être insulté
être intégré
être intensifié

 הואשם,הופלל
כופף
הוצמד
 צוין,סומן
תועש
זוהם
שועבד
 הוגנב,הוחדר
 הוגמש, מותן,רוכך
 כופף,עוקם
 הוסב,הוטל
הושפע
מוחשב
הוחדר
הונשם
 הוטמן,הובא לקבורה
הוזרם
 קולל,גודף
 הוצא זכאי בדין,זוכה
לא אויש
הוצף
הודאג
שולב
בודד קול
 הושב,הותקן
 נוסד, הונהג,כונן
 הוחדר,הוזלף
 כונן,הונהג
 הודרך,חונך
עודכן בעניין הפרשה
 קולל,גודף
שולב
הוגבר

être intercalé
être intercepté
être interconnecté
être intéressé
être intériorisé
être interprété
être interrogé
être interrompu
être interviewé
être intitulé
être intoxiqué
être intrigué
être introduit
être introduit en
fraude
être invalidé
être inventé
être investi
(=envahi)
être investi
(=finances)
être invité
être irrigué
être isolé
être jauni
être jeté
être joint
être joué
être joué
être joyeux
être judaïsé
être justement
condamné
être justifié

, שובץ, הוכנס,שורבב
צורף
יורט
 שולב,חובר
שותף
 נפנם,הופנם
פורש
 תוחקר,תושאל
 הופסק,נותק
רואיין
כונה
 סומם,הורעל
סוקרן
 שוקע, הוכנס,הוחדר
הוברח
בוטל
 הומצא,פוברק
 הוכתר,כותר
הושקע
 הוזמן,זומן
הושקה
בודד
הוזהב
הושלך
 שולב, אוחה,שותף
רומה
 שוחק,נוגן
 עולץ,עולז
 גויר,יוהד
הורשע כדין
הוצדק

être lacéré
être laissé
être laissé seul
être laminé
être lancé
être lancé (=produit,
navire)
être langé
être lapidé
être laqué
être largué
(=parachuté)
être lavé
être léché
être légalisé
être légiféré
être lésé
être lessivé
être leurré
être levé
être libellé
être libéré
être libéré sous
caution
être licencié
être lié
être ligué
être limé
être limité
être limogé
être liquidé
être lissé
être livré

רוטש
הושאר
הושאר לבדו
רודד
 הועף,הוטל
הושק
חותל
 רוגם,סוקל
צופה בלכה
הוצנח
 נוכה, כובס,נוקה
לוקק
, עוגן בחוק,קוים
אומת חוקית
חוקק
 קופח,נושל
כובס
 הושלה, רומה,הוטעה
הוסר
נוסח
 תוחח,שוחרר
שוחרר בערבות
 הודח,פוטר
 אוגד, חובר,קושר
אוגד
 שויף, לוטש,שופשף
 תוחם, גודר,הוגבל
, הושעה, סולק,פוטר
הודח
 חוסל,סולק
 לוטש, גוהץ,הוחלק
 הוגש,סופק

être localisé
être logé
être loué
être lu
être lubrifié
être lustré
être macéré
être maculé
être magnétisé
être magnifié
être maintenu
être maîtrisé
être majoré
être malmené
être maltraité
être manié
être manœuvré
être manqué
être manufacturé
être maquillé
être marié
être marqué
être martyrisé
être masqué
être massacré
être massé
être matérialisé
être matraqué
être maudit
être mécanisé
être mélangé
être mêlé
être menacé
être mené

 מוקם, אוכן,אותר
 אוכסן,שוכן
 הושכר, נחכר,הוחכר
הוקרא
שומן
 מורק,הוברק
הושרה
 הוכתם, לוכלך,זוהם
 רותק,הופנט
הודר
 תוחזק,הוחזק
רוסן
 הוגדל,הועלה
עונה
עונה
הופעל
 הופעל,תומרן
 הוחמץ,פוספס
 עובד,יוצר
אופר
חותן
 סומן, צוין,תוחם
עונה
, הוסתר,הוסווה
טושטש
הושמד
עוסה
 מומש,הומחש
הוכה
קולל
מוכן
עורבב
 שולב,עורבב
אוים
 הובל,כוון

être mentionné
être mercantilisé
être métamorphosé
être meublé
être meurtri
être militarisé
être miné
être miniaturisé
être minimisé
être minoré
être mis
être mis à feu
être mis à jour
être mis à l’écart
être mis à l'arrêt
être mis à mort
être mis à zéro
être mis au clair
être mis au jour
être mis dans
l’embarras
être mis en action
être mis en colère
être mis en
conformité
être mis en contact
être mis en croix
être mis en danger
être mis en dépôt
être mis en désordre
être mis en échec
être mis en fuite
être mis en musique

 הוזכר,אוזכר
מוסחר
שונה
רוהט
דואב
 גויס,חויל
 מוקש,מולכד
מוזער
, פוחת, מוזער,גומד
הוקטן
 הומעט,מוזער
 מוקם,הושם
הוצת
עודכן
הורחק לקרן זווית
הופסק
, הוצא להורג,הומת
מומת
אופס
 הואר,הוברר
הוצא לאור
 בולבל, הוטרד,סובך
 תופעל,הופעל
עוצבן
תואם
הופגש
הוצלב
סוכן
הופקד
* בולגן,בולבל
סוכל
הונס
הולחן

être mis en œuvre
être mis en ordre
être mis en pièces
être mis en place
être mis en relief
être mis en scène
être mis en vente
être mis en vigueur
être mis hors de lui
être mis hors-la-loi
Dr.
être mis sur écoute
être mis sur la paille
être mis sur le
marché
être mitonné
être mitraillé
être mixé
être mobilisé
être modelé
être modéré
être modernisé
être modifié
être molesté
être monté
être monté
(=assemblé)
être montré
être morcelé
être mordu
être mortifié
être mouché
être mouillé
être mouillé

 הופעל,תופעל
סודר
פוצץ
הותקן
הודגש
בוים
שווק
יושם
עוצבן
,הוצא מחוץ לחוק
הותר דמו
צותת
רושש
שווק
בושל על אש קטנה
 נורה,הופגז
עורבל
 גויס,חויל
 פוסל,עוצב
 רוסן,מותן
 עודכן,חודש
 שופץ,שונה
 הוכה,חובט
הועלה
הורכב
הוצג
, חולק, פוצל,רוסק
רוצץ
 נוכש, הוכש,נושך
 הושפל,הועלב
 נוקה,נוגב
הורטב
עוגן

(=navire)
être moulé
être multiplié
être muni
être muselé
être nanti
être narré
être nationalisé
être naturalisé
(=empaillé)
être négligé
être nettoyé
être neutralisé
être nié
être noirci
être nommé
être nommé à une
fonction
être normalisé
être noté
être noué
être nourri
être noyé
être nuancé
être nucléarisé
être numéroté
être obligé
être obscurci
être obtenu
être occulté
être occupé
(=employé)
être occupé
(=envahi)

 עוצב,קורץ
הוכפל
 צויד,זווד
הושתק
צויד
סופר
הולאם
פוחלץ
הוזנח
 נוקה,נוכה
 שותק,נוטרל
 הוכחש,הוזם
 הוכהה,הושחר
נקרא
-מונה ל
 תוקנן,נורמל
 סומן,צוין
נקשר
הוזן
טובע
גוון
גולען
מוספר
 הוכרחחויב,אולץ
, הוחשך,הואפל
עומעם
הושג
 טויח, הוסתר,הוחבא
הועסק
 אויש,סופח

être octroyé
être offensé
être offert
être offusqué
être omis
être opéré
être opprimé
être orchestré
être ordonné prêtre
être ordonné rabbin
être organisé
être orienté
être orné
être ôté
être oublié
être outillé
être outragé
être outré
être ouvré
être pacifié
être parachevé
être parachuté
être paralysé
être paraphé
être parasité
être paré
être parfumé
être parqué
être parsemé
être parsemé
d’engrais
être partagé
être passé en fraude

הוענק
הועלב
 הוצע, הוענק,הוגש
 הורגז,זועזע
 הושמט,הושכח
נותח
 נרדף, דוכא,עונה
תוזמר
הוסמך לכמורה
הוסמך לרבנות
 סודר,אורגן
 נותב, כוון,הוכוון
 עוטר,קושט
הוסר
 הושמט,הושכח
צויד
, חולל כבודו,הושפל
גודף
זועזע
 קושט, עוצב,עובד
פּויס
 הסתים,הושלם
 הוצנח,הונחת
 הוקפא,שותק
הוכתם
שובש
קושט
בושם
הוחנה
 נוקד, בוזק,נשזר
זובל
חולק
 הועבר בלי,הוברח
לשלם מס

être passible
d’emprisonnement
être passionné
être pasteurisé
être pavé
être payé
être peaufiné
être peigné
être peiné
être peint
être pelé
être pénalisé
être penché
être percé
être perçu
être perfectionné
être perforé
être permis
être perpétré
être perpétué
être perplexe
être persécuté
être persuadé
être perturbé
être perverti
être pétrifié
être peuplé
être photographié
être piégé
être pilonné
être piqué
être placé
être planifié

עלול להיאסר
 הוצא מכליו,הולהב
 עוקר,פוסטר
רוצף
 תוגמל,שולם
 לוטש,לוקק
סורק
עוצב
צויר
קולף
הוענש
 כּופף,הוטה
נוקב
נתפס,נגבה
 הושבח, שופר,שוכלל
 הוקדח, חורר,נוקב
 הותר,אופשר
בוצע
הונצח
, התבלבל,היה נבוך
בא במבוכה
נרדף
 הושפע, שוכנע,שודל
 הוטרד,הופרע
 הוצא,הושחת
לתרבות רעה
 הוכה, אובן,שותק
תדהמה
 יושב, נושב,אוכלס
צולם
 מולכד,מוקש
 הופצץ,הופגז
 הוכש,נוכש
 הושם,הושב
תוכנן

être planqué
être plâtré
être plié
être plissé
être plumé (=ruiné)
être poêlé
être pointé
être poli
être pollué
être polycopié
être pompé
être poncé
être ponctué
être posé
être positionné
être posté
être poudré
être pourvu
être poussé
être pratiqué
être précédé
être précisé
être prédestiné àêtre préféré
être prélevé
être prémédité
être prénommé
être préparé
être préréglé
être prescrit
être présenté
être préservé
être prêté
être prévenu

 הוסתר,הוחבא
 טויח,גובס
 כופף,קופל
 קומט,קופל
רושש
טוגן
 כוון,סומן
 צוחצח, לוטש,שויף
 טונף,זוהם
 צולם,שוכפל
נופח
 שויף,מורק
נּוקד
 הונח,הושם
 הועמד במקום,הוצב
שולשל
 אובק,פודר
צויד
הוקדם
בוצע
קודם
 הודגש,הובהר
- הוקדש ל,-הועד ל
הועדף
 הופרש,נוכה
 כוון,תוכנן מראש
מראש
כונה
 הוכן,הוכשר
תוכנת מראש
הומלץ
 הוגש,הוצג
שומר
הושאל
הוזהר

être prévu
être pris en compte
être pris en
considération
être privatisé
être privé deêtre proclamé
être produit
être profané
être programmé
être projeté
être projeté (=film)
être prolongé
être promis
être promu
être prononcé
être propagé
être prophétisé
être proposé
être propulsé
être prorogé
être proscrit
être protégé
être prouvé
être publié
être pulvérisé
être puni
être purgé
être purifié
être quadrillé
être qualifié
être questionné
être quitté
être rabâché

 נובא,תוכנן
הובא בחשבון
הובא בחשבון
הופרט
קופח
הוכרז
 הופק,יוצר
חולל
 תוכנן,תוכנת מראש
מראש
 נקלע, הועף,הוטל
הוקרן
הוארך
הובטח
 קודם,הועלה בדרגה
הושמע
רווח
נובא
הוצע
 שוגר,הועף
 חודש,הוארך
 הוגלה,נודה
 הובטח, הוגן,אובטח
 נומק,הוכח
 הוצא לאור,פורסם
 אובק,רוסס
הוענש
 נוקה,זוכך
זוקק
 שובץ,רושת
הוגדר
 תושאל,תוחקר
הועזב
שונן

être rabaissé
être rabattu
être raboté
être rabougri
être raccommodé
être raccourci
être raclé
être raconté
être racorni
être radicalisé
être radiographié
être radouci
être raffermi
être raffiné
être rafistolé
(=réparé) Fam.
être rafraîchi
être ragaillardi
être raidi
être ralenti
être rallongé
être ramené
être ramené à la vie
être ramolli
être rangé
être ranimé
être râpé (=raté)
Fam.
être rapetissé
être rappelé
être rapporté
être rapproché
être rasé
être rassemblé
être ratatiné

הוכפש
 קופל, הורד,הונמך
 הוקצע,נוסר
 כווץ,צומק
 אוחה,תוקן
קוצר
 קורצף, גורף,גורד
 הוגד,סופר
 הוקשה,צומק
 קוטב,הוקצן
שוקף
 עודן,רוכך
 חוזק,חושל
 זוקק,זוכך
תוקן
 קורר,רוענן
אושש
 הוקשח,הוקשה
 עוקב,הואט
הוארך
 הובא,הוחזר
 הוחזר לחיים,הוחיה
רוכך
 הוחנה,סודר
הוחזר לתחייה
*פוספס
 קוצר, הוגמד,הוקטן
 הוזכר,אוזכר
 דווח,הוגד
 פּויס, קודם,קורב
גולח
אוגד
 גומד,צומק

être raté
être ratifié
être rationalisé
être rationné
être ratissé
être rattaché
être ravi
être ravili
être ravitaillé
être ravivé
être rayé
être rayé de l'ordre
du jour
être réajusté
être réalisé
être réanimé
être réarmé
être reboisé
être rechargé
être réchauffé
être récité
être recollé
être recommencé
être récompensé
être reconnu
être reconnu
coupable
être reconnu
innocent
être reconnu non
coupable
être reconstitué
être recopié

* פוספס,הוחמץ
 אושר, אומת,אושרר
 שוכלל,יועל
הוקצב
סורק
 סופח,צורף
 הוגנב,הוקסם
 הוכפש,הושפל
צויד
הוקם לתחייה
קווקו
הורד מן הפרק
 תוקן,כוון מחדש
, הוגשם, מומש,בוצע
קוים
הוחיה
 צויד,חומש שוב
מחדש
יוער
הוטען שוב
חומם מחדש
דוקלם
 רותך,חובר שנית
חודש
 צ'ופר,תוגמל
 אושר, זוהה,הוכר
הורשע
זוכה בדין
זוכה בדין
שוחזר
הועתק

être recourbé
être recouvert
être recouvert de
poussière
être recruté
être rectifié
être rediffusé
être rédigé
être redressé
être réduit
être réécrit
être réévalué
être reformulé
être refoulé
être réfréné
être réfrigéré
être refroidi
être refusé
être réfuté
être régénéré
être réglé
être réglementé
être regroupé
être régularisé
être régulé
être réhabilité
être rehaussé
être réimprimé
être réinséré
être rejeté
être relaté
être relaxé
être relié
être relogé
être relu
être rembobiné
être rembourré
être remodelé

 עוקם,כופף
צופה
אובק
גויס
תוקן
שודר מחדש
 סוגנן,נוסח
 זוקף,יושר
, קוצץ, קוצר,הומעט
 הוקטן,גומד
שוכתב
 תוסף, שוערך,יוסף
 שוכתב,נוסח מחדש
הודחק
רוסן
 קורר,צונן
 צונן,קורר
, נענה בשלילה,נשלל
נדחה
הוזם
 טוהר,שוקם
 סודר, תוכנת, הוסדר,יושב
חוקק
 אוחד, לוכד,קובץ
 סודר,הוכשר
ווסת
שוקם
 הורם,הועלה
הודפס מחדש
 שובץ מחדש,הוכנס שנית
הודף
 סופר,תועד
שוחרר
חובר
שוכן מחדש
הוקרא שנית
גולגל
רופד
 חודש, עובד מחדש,עוצב מחדש
שוב

être remplacé
être rempli
être remué
être rémunéré
être rendu
être rendu malheureux
être rendu triste
être rendu stérile
être renforcé
être renié
être renouvelé
être rénové
être renversé
être renvoyé
être réorganisé
être répandu
être réparé
être réparti
être repassé
être repéré
être répété
être répliqué
être représenté
être reprisé
être reproduit
être réprouvé
être réquisitionné
être réservé
être respecté
être ressenti
être resserré
être restauré
être restitué
être restreint
être résumé
être rétabli
être retardé
être retenu
être retranché
être retranscrit
être rétréci
être rétréci
être rétribué
être réuni
être réussi
être revalorisé
être révélé
être revêtu

הוחלף
מולא
 הונע, הוזז,נבחש
תוגמל
 הוחזר,הושב
אומלל
אומלל
עוקר
 חוזק, תוגבר, תוחזק,הוגבר
הוכחש
חודש
 שופץ,חודש
הופל
 גורש,סולק
אורגן מחדש
 רווח,פוזר
תוקן
 נותב, הוקצב,חולק
גוהץ
אולתר
שונן
הושב
הוצג
אוחה
 הועתק,שוכפל
גונה
 הופקע,הוחרם
 נשמר,שוריין
כובד
הורגש
 צומצם,הודק
 שוקם, שופץ,שוחזר
 הושב,הוחזר
 קוצץ, צומצם,הוגבל
 תוקצר,תומצת
הוחזר לאתנו
 אוחר,עוכב
 רוסן, רותק,עוכב
 נוכה, הופחת,הוסר
 שוכתב,תּומלל
 צומק,קוצר
 צומצם, הוצר,כווץ
 שולם,תוגמל
 אוחד,אוגד
הוכתר בהצלחה
שודרג
הודלף
 כוסה,הולבש

être revigoré
être révoqué
être ridé
être rincé
être rompu
être rongé
être rossé
être roulé
être ruiné
être saboté
être sacré
être sacrifié
être sacrifié par le feu
être saisi
être saisi sur ordinateur
être salé
être sali
être sanctifié
être sarclé
être sassé
être sauvé
être savonné
être scalpé
être schématisé
être scié
être scindé
être sculpté
être secoué
être séduit
être segmenté
être sélectionné
être senti
être séparé
être servi
être signalé
être signé
être simplifié
être situé
être soigné
être solidifié
être sorti
être soudé
être soudoyé
être souhaité
être souillé
être soulagé
être soulevé
être souligné

חוזק
 הודח, הועבר,פוטר
כווץ
 נוכה,נשטף
בוטל
 כוסס,כורסם
הוכה קשות
גולגל
 נורש,עושק
 סוכל, טורפד,חובל
 הוכתר,הוקדש
הוקרב
הועלה על המוקד
עוקל
הוקלד
הומלח
 זוהם, לוכלך,הוכתם
 התקדש, בורך,קודש
עושב
נופח
 נושע, הוצל,חולץ
סובן
קורקף
 שורטט, הופשט,תומצת
 קוצר,נוסר
 נחצה,פוצל
 נחצב,גולף
 טולטל,זועזע
 הוקסם,פותה
 פוצל,חולק
לוהק
הורגש
הופרד
הוגש
 פורסם, הוזכר,סומן
הוחתם
 צומצם,הופשט
 מוקם,אותר
טופל
 הוקשה,הוקרש
הוצא
 הודבק, הולחם,רותך
שוחד
אוחל
 לוכלך, זוהם,חולל
רווח לו
 הורם,הוגבה
 הובלט,הודגש

être soumis (=présenté)
être soupçonné
être soustrait
être soutenu
être spolié
être stabilisé
être standardisé
être stérilisé
être stimulé
être stipulé
être stressé
être stylisé
être sublimé
être submergé
être suborné
être subventionné
être sucré
être supervisé
être supprimé
être supprimé (=éradiqué)
être surdoué
être surnommé
être surveillé
être suspendu de ses
fonctions
être synchronisé
être taché
être tamisé
être tapissé
être tâté
être tatoué
être taxé deêtre tenté
être tenu
être terminé
être terrorisé
être testé
être théâtralisé
être timbré
être tiré
être tiré à la loterie
être tiré au sort
être tiré d’affaire
être tombé
être tordu
être torpillé
être tors
être tortillé

הוגש
הוחשד
 נוכה,הוחסר
אושש
עושק
יוצב
 תוקנן,נורמל
 עוקר, חוטא,פוסטר
 גורה, דורבן, עודד,זורז
הותנה
הודאג
סוגנן
עודן
שוקע
שוחד
סובסד
הומתק
פוקח
 הושמט, הוסר,בוטל
הודבר
חונן
כונה
פוקח
הושעה
 סונכרן,תוזמן
הוכתם
נופה
רופד
מושש
קורקע
- כונה בשם,-הואשם ב
 פותה,נוסה
 נאחז,הוחזק
סוים
הובעת
נוסה
הומחז
בויל
נורה
הוגרל
הוגרל
חולץ ממצב קשה
 הוצנח,הופך
עוקם
 סוכל,טורפד
עּוקם
 עוות,עוקל

être torturé
être touillé Fam.
être tourné
être tracé
être traduit
être traduit en justice
être traité
être tranché
être tranquillisé
être transbordé
être transféré
être transformé
être transgressé
être transmis
être transpercé
être transplanté
être transporté
être transposé
être trempé
être trié
être trimballé Fam.
être triplé
être trituré
être trompé
être tronqué
être troublé
être troué
être truqué
être tué
être tué par balle
être uni
être unifié
être uniformisé
être vacciné
être vaincu
être validé
être vandalisé
être ventilé
être verni
être versé
être versé (=à un poste)
être versé goutte à goutte
être vexé
être vicié
être victime d’un pickpocket
être vidé
être violé
être vissé

עונה
עורבב
סובב
 סורטט,הותווה
תורגם
הובא למשפט
טופל
פולח
 הושקט,פויס
שונע
 מועבר,הועבר
שונה
הופר
הועבר
 שופד,חורר
הושתל
 הובל, הוסע,שונע
 מועתק,שורבב
הורטב
 סווג,מוין
 טורטר,טולטל
 שולש,הושלש
 כותש,עוסה
 רומה, הותעה, הוחטא,הוטעה
סורס
בולבל
 חורר,נוקב
 סולף,זויף
 הומת,חוסל
נורה
 אוחד,אוחה
 לוכד, הואחד,אוחד
הואחד
חוסן
 הוכרע, נוצח, הובס,הואבס
אושרר
הושחת
אוורר
צוחצח
נוצק
הוצב
טופטף
 הועלב,בויש
 הורעל,קולקל
כויס
 רוקן, הורק,פונה
הופר
הוברג

être vocalisé
être mis en relief/en exergue
être voilé
être volé

נוקד
הובלט
 עומעם, הוסווה, הוסתר,כוסה
גונב

