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Aider ַלֲעזֹר עֹוֵזר עֹוֶזֶרת עֹוְזִרים עֹוְזרֹות

ַלֲעֹזר עֹוֵזר עֹוֶזֶרת עֹוְזִרים עֹוְזרֹות

Aimer ֶלֶאהֹוב אֹוֵהב אֹוֶהֶבת אֹוֲהִבים אֹוֲהבֹות

ֶלֶאהֹוב אֹוֵהב אֹוֶהֶבת אֹוֲהִבים אֹוֲהבֹות

Aller ָלֶלֶכת הֹוֵלְך הֹוֶלֶכת הֹוְלִכים הֹוְלכֹות

ָלֶלֶכת הֹוֵל� הֹוֶלֶכת הֹוְלִכים הֹוְלכֹות

Allonger (s') ִלׁשְּכַב ׁשֹוֵכב ׁשֹוֶכֶבת ׁשֹוְכִבים ׁשֹוְכבֹות

ִלְׁשַּכב ׁשֹוֵכב ׁשֹוֶכֶבת ׁשֹוְכִבים ׁשֹוְכבֹות

Arriver ְלָהִגיָע ַמִּגיַע ַמִּגיַעה ַמִּגיִעים ַמִּגיעֹות

ְלָהִגיָע ַמִּגיַע ַמִּגיַעה ַמִּגיִעים ַמִּגיעֹות

Bénir ְלָברְך ְמבָֹרְך ְמבֶֹרֶכת ְמבָֹרִכים ְמבָֹרכֹות

ְלָבר� ְמֹבָר� ְמֹבֶרֶכת ְמֹבָרִכים ְמֹבָרכֹות



Bouger ָלזּוז ָזז ָזָזה ָזִזים ָזזֹות

ָלזּוז ָזז ָזָזה ָזִזים ָזזֹות

Comprendre ְלָהִבין ְמִבין ְמִביָנה ְמִביִנים ְמִבינֹות

ְלָהִבין ְמִבין ְמִביָנה ְמִביִנים ְמִבינֹות

Commencer ְלַהְתִחיל ַמְתִחיל ַמְתִחיָלה ַמְתִחיִלים ַמְתִחילֹות

ְלַהְתִחיל ַמְתִחיל ַמְתִחיָלה ַמְתִחיִלים ַמְתִחילֹות

Cuisiner ְלַבׁשֵּל ְמַבׁשֵּל ְמַבׁשֶֶּלת ְמַבׁשְִּלים ְמַבׁשְּלֹות

ל ְלַבׁשֵּ ל ְמַבׁשֵּ ֶלת ְמַבׁשֶּ ִלים ְמַבׁשְּ לֹות ְמַבׁשְּ

Demander ְלַבֵּקׁש ְמַבֵּקׁש ְמַבֶּקׁשֶת ְמַבְּקׁשִים ְמַבְּקׁשֹות

ְלַבֵּקׁש ְמַבֵּקׁש ְמַבֶּקֶׁשת ְמַבְּקִׁשים ְמַבְּקׁשֹות

Descendre ַלֶרֶדת יֵֹרד יֶֹרֶדת יְֹרִדים יְֹרדֹות

ַלֶרֶדת ֹיֵרד ֹיֶרֶדת ֹיְרִדים ֹיְרדֹות



Dire לֹוַמר אֹוֵמר אֹוֶמֶרת אֹוְמִרים אֹוְמרֹות

לֹוַמר אֹוֵמר אֹוֶמֶרת אֹוְמִרים אֹוְמרֹות

Ecrire ִלְכֹתב ּכֹוֵתב ּכֹוֶתֶבת ּכֹוְתִבים ּכֹוְתבֹות

ִלְכֹתב ּכֹוֵתב ּכֹוֶתֶבת ּכֹוְתִבים ּכֹוְתבֹות

Etre assis ָלׁשֶֶבת יֹוׁשֵב יֹוׁשֶֶבת יֹוׁשְִבים יֹוׁשְבֹות

ָלֶׁשֶבת יֹוֵׁשב יֹוֶׁשֶבת יֹוֽׁשִבים יֹוְׁשבֹות

Etudier ִלְלמֹוד לֹוֵמד לֹוֶמֵדת לֹוְמִדים לֹוְמדֹות

ִלְלמֹוד לֹוֵמד לֹוֶמֵדת לֹוְמִדים לֹוְמדֹות

Frapper ְלַהּכֹות ַמּכֶה ַמּכָה ַמּכִים ַמּכֹות

ְלַהּכֹות ַמֶּכה ַמָּכה ַמִּכים ַמּכֹות

Habiller (s') ְלִהְתַלּבֵׁש ִמְתַלּבֵׁש ִמְתַלּבֶׁשֶת ִמְתַלּבְׁשִים ִמְתַלּבְׁשֹות



ְלִהְתַלֵּבׁש ִמְתַלֵּבׁש ִמְתַלֶּבֶׁשת ִמְתַלְּבִׁשים ִמְתַלְּבׁשֹות

Habiter ָלּגּור ָּגר ָּגָרה ָּגִרים ָּגרֹות

ָלּגּור ָּגר ָּגָרה ָּגִרים ָּגרֹות

Habituer ְלַהְרִּגיל ַמְרִּגיל ַמְרִּגיָלה ַמְרִּגיִלים ַמְרִּגילֹות

ְלַהְרִּגיל ַמְרִּגיל ַמְרִּגיָלה ַמְרִּגיִלים ַמְרִּגילֹות

Laver ִלְרחֹץ רֹוֵחץ רֹוֶחֶצת רֹוֲחִצים רֹוֲחצֹות

ִלְרֹחץ רֹוֵחץ רֹוֶחֶצת רֹוֲחִצים רֹוֲחצֹות

Lever (se) ָלקּום ָקם ָקָמה ָקִמים ָקמֹות

ָלקּום ָקם ָקָמה ָקִמים ָקמֹות

Lire ִליקרֹוא קֹוֵרא קֹוֵראת קֹוְרִאים קֹוְראֹות

ִליקרֹוא קֹוֵרא קֹוֵראת קֹוְרִאים קֹוְראֹות



Manger ֶלֱאכֹל אֵֹכל אֶֹכֶלת אְֹכִלים אְֹכלֹות

ֶלֱאֹכל ֹאֵכל ֹאֶכֶלת ֹאְכִלים ֹאְכלֹות

Mettre ָלׂשִים ׂשָם ׂשָָמה ׂשִָמים ׂשָמֹות

ָלִׂשים ָׂשם ָׂשָמה ָׂשִמים ָׂשמֹות

Monter ְלַהֲעלֹות ַמֲעֶלה ַמֲעָלה ַמֲעִלים ַמֲעלֹות

ְלַהֲעלֹות ַמֲעֶלה ַמֲעָלה ַמֲעִלים ַמֲעלֹות

Nettoyer ְלַנּקֹות ְמַנֶּקה ְמַנָּקה ְמַנִּקים ְמַנּקֹות

ְלַנּקֹות ְמַנֶּקה ְמַנָּקה ְמַנִּקים ְמַנּקֹות

Oublier ִלׁשְּכֹוַח ׁשֹוֵכַח ׁשֹוַכַחת ׁשֹוְכִחים ׁשֹוְכחֹות

ִלְׁשּכֹוַח ׁשֹוֵכַח ׁשֹוַכַחת ׁשֹוְכִחים ׁשֹוְכחֹות

Prendre ָלַקַחת לֹוְקַח לֹוַקַחת לֹוַקִחים לֹוְקחֹות

ָלַקַחת לֹוְקַח לֹוַקַחת לֹוַקִחים לֹוְקחֹות



Préparer ְלָהִכין ֵמִכין ֵמִכיָנה ְמִכיִנים ְמִכינֹות

ְלָהִכין ֵמִכין ֵמִכיָנה ְמִכיִנים ְמִכינֹות

Questionner ִלׁשְאֹול ׁשֹוֵאל ׁשֹוֶאֶלת ׁשֹוֲאִלים ׁשֹוֲאלֹות

ִלְׁשאֹול ׁשֹוֵאל ׁשֹוֶאֶלת ׁשֹוֲאִלים ׁשֹוֲאלֹות

Rendre ַלֲחזֹור חֹוֵזר חֹוֶזֶרת חֹוְזִרים חֹוְזרֹות

ַלֲחזֹור חֹוֵזר חֹוֶזֶרת חֹוְזִרים חֹוְזרֹות

Répondre ַלֲענֹות עֹוֶנה עֹוָנה עֹוִנים עֹונֹות

ַלֲענֹות עֹוֶנה עֹוָנה עֹוִנים עֹונֹות

Reposer (se) ָלנּוַח ָנח ָנָחה ָנִחים ָנחֹות

ָלנּוַח ָנח ָנָחה ָנִחים ָנחֹות

Sonner ְלַצְלֵצל ְמַצְלֵצל ְמַצְלֶצֶלת ְמַצְלְצִלים ְמַצְלְצלֹות

ְלַצְלֵצל ְמַצְלֵצל ְמַצְלֶצֶלת ְמַצְלְצִלים ְמַצְלְצלֹות



Sortir ָלֵצאת יֹוֵצא יֹוֵצאת יֹוְצִאים יֹוְצאֹות

ָלֵצאת יֹוֵצא יֹוֵצאת יֹוְצִאים יֹוְצאֹות

Travailler ַלֲעבֹד עֹוֵבד עֹוֶבֶדת עֹוְבִדים עֹוְבדֹות

ַלֲעֹבד עֹוֵבד עֹוֶבֶדת עֹוְבִדים עֹוְבדֹות

Vendre ִלמּכֹור מּכֹוֶר מּכֹוֶֶרת מּכֹוְִרים מּכֹוְרֹות

ִלמּכֹור מֹוֶּכר מֹוֶּכֶרת מֹוְּכִרים מֹוְּכרֹות

Venir ָלבֹוא ּבָא ּבָָאה ּבִָאים ּבָאֹות

ָלבֹוא ָּבא ָּבָאה ָּבִאים ָּבאֹות

Voir ִלְראֹות רֹוֶאה רֹוָאה רֹוִאים רֹואֹות

ִלְראֹות רֹוֶאה רֹוָאה רֹוִאים רֹואֹות

Vouloir ִלְרצֹות רֹוֶצה רֹוָצה רֹוִצים רֹוצֹות

ִלְרצֹות רֹוֶצה רֹוָצה רֹוִצים רֹוצֹות



Voyager ִלְנסֹוַע נֹוֵסַע נֹוַסַעת נֹוְסִעים נֹוְסעֹות

ִלְנסֹוַע נֹוֵסַע נֹוַסַעת נֹוְסִעים נֹוְסעֹות

Voyager en avion ָלטּוס ָטס ָטָסה ָטִסים ָטסֹות

ָלטּוס ָטס ָטָסה ָטִסים ָטסֹות


