לְהַ עֲלֹות ע.ל.י/ה

הפעיל Publier

מַ עֲלֶה ַמעֲלָה מַ עֲלִ ים מַ עֲלֹות
יתם/ן הֶ עֱלּו
לְתה הֶ עֱלֵ ינּו הֶ עֱלֵ ֶ
ית ֶהעֱלֵ ית הֶ עֱלָה ֶהעֶ ָ
יתי הֶ עֱלֵ ָ
הֶ עֱלֵ ִ
ַאעֲלֶה ַתעֲלֶה ַתעֲלִ י ַיעֲלֶה ַתעֲלֶ ה ַנעֲלֶה ַתעֲלּו ַיעֲלּו
הוא מַ עֲלֶה עכשיו מאמרים ותמונות לפייסבוק שלו.
הוא העלה אתמול מאמר ארוך לבלוג שלו.
הוא יעלה מחר פוסט חדש לאתר שלו.
לְהַ ְשוֹות ש.ו.י/ה הפעיל

comparer

מַ ְשוֶה (משווה) ַמ ְשוָה מַ ְשוִ ים מַ ְשוֹות
ית ִה ְשוֵ ית ִה ְשוָה ִה ְשוְ ָתה
יתי (השוויתי) ִה ְשוֵ ָ
ִה ְשוֵ ִ
יתם/ן ִה ְשוּו
ִה ְשוֵ ינּו ִה ְשוֵ ֶ
ַא ְשוֶה (אשווה) ַת ְשוֶה ַת ְשוִ י י ְַשוֶה ַת ְשוֶ ה נ ְַשוֶה ַת ְשוּו י ְַשוּו
הופעל être comparé

ית (הושוות) הֻ ְשוֵ ית (הושווית)
יתי (הושוויתי) הֻ ְשוֵ ָ
הֻ ְשוֵ ִ
הֻ ְשוָה (הושווה) הֻ ְשוְ ָתה (הושוותה)
יתם/ן (הושוויתם/ן) הֻ ְשוּו (הושוו)
הֻ ְשוֵ ינּו (הושווינו) הֻ ְשוֵ ֶ

אֻ ְשוֶה (אושווה) תֻ ְשוֶה (תושווה) תֻ ְשוִ י (תושווי) י ְֻשוֶה (יושווה)
תֻ ְשוֶה (תושווה) נ ְֻשוֶה (נשווה) תֻ ְשוּו (תושוו) י ְֻשוּו (יושוו)
הרב הראשי של הקהילה היהודית בדרום אפריקה השווה את
נלסון מנדלה ליוסף מהתנ"ך.
יוסף הושווה לנלסון בִ נְ אּום הַ הֶ ְספֵ ד שנשא הרב בטקס האשכבה
של מנדלה.
לָשֵ את נְ אּום ֶה ְספֵ ד על

Prononcer l’éloge funèbre de

פעל )surfer (glisser

לִ גְ ֹלש :ג.ל.ש
ּגֹולְשים ּגֹולְשֹות
ִ
ּגֹולֵש ּגֹולֶשֶ ת
ָלַש ְת הוא ּגָלַש היא ּגָלְ ָשה
ָלַש ָת ּג ְ
ָלַש ִתי ּג ְ
ּג ְ
לַש ֶתם ּגְ לַ ְש ֶתן ּגָלְשּו
ָלַשנּו ּגְ ְ
ּג ְ
ֶאגְ ֹלש ִתגְ ֹלש ִתגְ לְ ִשי הוא יִ גְ ֹלש היא ִתגְ ֹלש
נִ גְ ֹלש ִתגְ לְשּו יִ גְ לְשּו
מותר לך לגלוש שעתיים .אחר כך אני רוצה שתעזור לי במטבח.
גלשתי שעתיים .מחר אגלוש שעתיים .מרוב שהוא גולש ,הוא לא
יוצא מהבית .מרוב שהילדים היום גולשים ,הם לא משחקים עם
חברים בחוץ.
לסמס :ס.מ.ס פיעל ,כמו לְ דַ בֵ ר
מסמס מסמסת מסמסים מסמסות

envoyer un sms

mesames mesameset mesam'sim mesam'sot

סימסתי סימסת סימסת הוא סימס היא סימסה
simasti simas'ta simast simes sim'sa

סימסנו סימסתם/ן הם/ן סימסו
simas'nou simas'tem simas'ten sim'sou

אסמס תסמס תסמסי הוא יסמס היא תסמס
asames tesames tesam'si yesames tesames

נסמס תסמסו יסמסו
nesames tesam'sou yesam'sou

הוא סימס לי בפעם האחרונה אתמול .אסמס לך מחר .נסמס
לכם ברגע שתהייה לנו תשובה .הוא סימס לי מנמל התעופה
שהוא כבר ירד מהמטוס ושהוא עולה על אוטובוס .הם סימסו לי
שהם מגיעים בערב ,לא יותר מאוחר מתשע.
הפעיל écouter

לְהַ ְק ִשיב :ק.ש.ב
מַ ְק ִשיב מַ ְק ִשיבָ ה מַ ְק ִשיבִ ים מַ ְק ִשיבֹות
ִה ְקשַ בְ ִתי ִה ְקשַ בְ ָת ִה ְקשַ בְ ְת ִה ְק ִשיב ִה ְק ִשיבָ ה
ִה ְקשַ בְ נּו ִה ְקשַ בְ ֶתם/ן ִה ְק ִשיבּו
ַא ְק ִשיב ַת ְק ִשיב ַת ְק ִשיבִ י י ְַק ִשיב ַת ְק ִשיב נ ְַק ִשיב ַת ְק ִשיבּו י ְַק ִשיבּו
תקשיב למה שאני אומרת לך .תקשיבי בשקט .תקשיבו למורים
ולהורים .הוא לא מקשיב אף פעם לאף אחד אבל הוא תמיד

מצליח .לפעמים כדאי להקשיב לאחרים ,לפעמים כדאי להקשיב
לעצמו.
הפעיל expliquer

לְהַ ְסבִ יר :ס.ב.ר
ירה מַ ְסבִ ִירים מַ ְסבִ ירֹות
מַ ְסבִ יר מַ ְסבִ ָ
ירה ִה ְסבַ ְרנּו ִה ְסבַ ְר ֶתם/ן
ִה ְסבַ ְר ִתי ִה ְסבַ ְר ָת ִה ְסבַ ְר ְת ִה ְסבִ יר ִה ְסבִ ָ
ִה ְסבִ ירּו
ַא ְסבִ יר ַת ְסבִ יר ַת ְסבִ ִירי י ְַסבִ יר ַת ְסבִ יר נ ְַסבִ יר ַת ְסבִ ירּו י ְַסבִ ירּו
אני לא מבין מה הוא שהוא מסביר .תסביר לי בבקשה מה אני
צריך לעשות .תסבירי לי שוב .אתה רוצה שאני אסביר לך איך
להגיע לשם? כן ,תסבירי לי איך להגיע כי אני לא מכיר בכלל את
האיזור.
מהדעת )mettre hors de lui (da'at - raison

י.צ.א להוציא
יאים מֹוצִ יאֹות
יאה מֹוצִ ִ
מֹוצִ יא מֹוצִ ָ
אתם/ן
יאה הֹוצֵ אנּו הֹוצֵ ֶ
את הֹוצֵ את הֹוצִ יא הֹוצִ ָ
אתי הֹוצֵ ָ
הֹוצֵ ִ
הֹוצִ יאּו
יאי יֹוצִ יא תֹוצִ יא נֹוצִ יא תֹוצִ יאּו יֹוצִ יאּו
אֹוצִ יא תֹוצִ יא תֹוצִ ִ
הוא מוציא אותי מדעתי
הוא הוציא אותי מדעתי
הוא יוציא אותי מדעתי
הוא מוציא את ההורים שלו מדעתם
הוא מוציא את אשתו מדעתה
ִמדַ עְ ִתיִ ,מדַ עְ ְתָךִ ,מדַ עְ ֵתְךִ ,מדַ עְ תֹוִ ,מדַ עְ ָתּהִ ,מדַ עְ ֵתנּוִ ,מדַ עְ ְתכֶם/ן,
ִמדַ עְ ָתם/ן
לְ כַ בֹות :כ.ב.י פיעל
ְמכַ בֶ ה ְמכַ בָ ה ְמכַבִ ים ְמכַ בֹות
יתם/ן כִ בּו
ית כִ בִ ית כִ בָ ה כִ בְ ָתה כִ בִ ינּו כִ בִ ֶ
יתי כִ בִ ָ
כִ בִ ִ
אֲ כַ בֶ ה ְתכַ בֶ ה ְתכַבִ י יְ כַ בֶ ה ְתכַבֶ ה נִכְ בָ ה ְתכַ בּו יְכַבּו
éteindre

אל תשכח לכבות את האור .תכבה את האור .תכבי את המחשב.
תכבו את כל המכשירים .שכחתי לכבות את הגאז ,אני צריכה
לחזור הביתה .הוא כיבה את המחשב ויצא מהבית .בבקשה
לכבות את כל המכשירים לפני שההצגה מתחילה .בבקשה לכבות

את כל המכשירים בתחילת השיעור .כיבוי אורות בשעה אחת
עשרה.

