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לדוברי צרפתית

לוּחוֹת ַה ְּפ ָעלִ ים

Tableaux de conjugaison des verbes – Introduction à l'édition française
Les tableaux de conjugaison des verbes constituent un outil essentiel et nécessaire à l'apprentissage des fondements
de l'hébreu. Il existe déjà de nombreux manuels de ce genre. Cependant nous estimons que celui-ci présente quelque
chose de différent. Il est à la fois plus subtil et plus innovateur. L'objectif primordial visait à créer un manuel de très
haute qualité destiné à permettre aux étudiants d'apprendre et de comprendre les bases de la construction et de la
conjugaison des verbes en hébreu.
Les nombreuses innovations, tant grammaticales que visuelles, n'entendent pas seulement donner au manuel un
aspect attrayant et moderne, elles constituent surtout un outil de premier ordre et efficace concernant le processus
d'apprentissage de la langue. Il ne fait pas de doute que le travail investi dans la mise en couleurs des racines des verbes
– chose qui met en exergue les règles et la structure des différents groupes de verbes –joue un grand rôle. De plus tous
les verbes sont présentés tant en écriture pleine - ktiv malé- chose communément répandue dans les écrits actuels, qu'en
écriture vocalisée – ktiv h'asser. Ces deux modes d'écriture – tous deux vocalisés – démontrent ici l'approche moderne et
actualisée dans la conception de ce manuel.

Ce manuel est constitué de trois parties :
La première partie est un dictionnaire hébreu-français comprenant près de 4.000 verbes principaux de l'hébreu avec
leur équivalent français, permettant à l'étudiant de connaître la signification de la plupart des verbes figurant dans ce
manuel. Ce dictionnaire est précédé d'une brève présentation de l'alphabet hébraïque et de ses voyelles.
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La deuxième partie est constituée d'une liste des verbes en hébreu, plus complète et plus générale que le dictionnaire.
Celle-ci comprend en plus des verbes de la langue parlée et même du langage familier signalés par un J. Cette liste

constitue en fait « la clé » pour rechercher et trouver le mode de conjugaison d'un verbe particulier dans le tableau
approprié. Les verbes sont répertoriés par ordre alphabétique, en écriture pleine – ktiv malé – à la troisième personne du
singulier au passé, suivis du mode présent et du mode infinitif, vient ensuite le tableau de sa conjugaison. Il est vivement
conseillé de suivre les importantes instructions données dans l'introduction en hébreu.
La troisième partie est constituée des tableaux de conjugaison des verbes, soit les 260 tableaux du manuel. Les
tableaux sont classés selon les sept différentes formes verbales (binyanim) que compte l'hébreu, qui sont : pa'al, nif'al,
pi'el, pou'el, hitpa'el, hif'il, houf'al. Chaque forme du verbe se subdivise selon sa catégorie : les réguliers (entiers) qui
conservent tout au long de la conjugaison les trois lettres de la racine et les irréguliers (infirmes) qui perdent une ou
plusieurs de leurs consonnes.
Les verbes réguliers constitués des trois lettres de la racine sont traités en premier, viennent ensuite les verbes avec quatre
lettres ou parfois cinq lettres composant la racine. Chaque tableau représente les différents temps de la conjugaison :
l'infinitif, le présent, le participe passé, le passé, le futur et l'impératif. Il y a lieu de noter que le « pu'al et le huf'al » sont
essentiellement passifs et n'ont qu'un présent, un passé et un futur. Vous trouverez plus de précisions sur l'utilisation des
tableaux dans l'introduction en hébreu.
Ce manuel comprend par ailleurs un supplément important et exclusif, il s'agit d'un DVD (vendu séparément). Deux
animateurs professionnels, un homme et une femme, lisent d'une voix claire et nette, 21 verbes particulièrement
sélectionnés (signalés dans le manuel). Les étudiants peuvent ainsi visualiser et entendre ces verbes dans le DVD ou sur
le site Internet. Pour de plus amples détails voir la couverture du manuel.
Pour finir, la maison d'édition PROLOG souhaite remercier et rendre hommage à M. Shraga Assif pour le temps et
l'attention qu'il a consacrés à mettre au point les moindres détails de ce manuel. C'est la combinaison entre, d'une part,
une approche innovatrice et d'autre part la stricte observance des plus petits détails qui fait de ce manuel non seulement
une excellente source de connaissance mais aussi une intéressante expérience intellectuelle pour l'usager.
Éditions Prolog
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הקדמה
אינה קלה כל כך ,שכּ ן
הרוצה להתבטא היום בעברית ,בין בכתב בין בעל-פה ,חייב להכיר היטב את שלל הצורות הנטויות של הפועל .אך משׂימה זו ּ
מערכת נטיית הפועל ידעה תהפוכות ושינויים רבים במרוצת שנות חייה הארוכות של השׂפה העברית .ביסוד המערכת עומדות הצורות שנָ הגו בלשון
המקרא (וגם בהן נהג גיווּן רב) ,אך גם צורות שנָ הגו בעברית שלאחר המקרא מצאו את דרכן לעברית המודרנית .עם תחיית העברית בדיבור ּ ֶפה לצד
התחדשות היישוב היהודי בארץ ישראל והקמתם של בתי ספר ששׂפת ההוראה בהם עברית התברר הצורך בקביעת כללים ברורים לדרכי נטיית
לסופה ,יכולנו להשתית
ובפישוטה .עכשיו ,כשהמשׂימה מתקרבת
הפועל .שנים רבות טרחה האקדמיה ללשון העברית בהסדרת נטיית מערכת הפועל
ּ
ּ
את קביעותינו על החלטות האקדמיה .לפיכך צורות הנטייה שבמפתח הפעלים ובלוחות הפעלים הן הצורות הנורמטיוויות שהאקדמיה אישרה .לא
כללנו בלוחות צורות שאינן כאלה ,גם אם הן רווחות בדיבור הישׂראלי (כגוןָ ׁ :ש ַמ ְר ֶּתם) ,וכמובן לא כללנו צורות הנחשבות תת-תקניות (כגון :אני יֵ לֵ ְך).
כמה מילות הסבר על מפתח הפעלים ועל לוחות הפעלים:

מפתח הפעלים
כאן ימצא המשתמש את רשימת הפעלים המשמשים בעברית המודרנית .הקפדנו בהבאת הפעלים השכיחים ,אך לא כללנו במפתח את כל הפעלים
ששימשו אי פעם בעברית ,וכן מיעטנו יחסית בהבאת הפעלים הסבילים .אבל מן הצד האחר הוספנו פעלים המשמשים בשׂפה המדוברת ואפילו
בסלנג ,ואלה זכו בסימון מיוחד  .Jיש לשים לב שניקודם והגייתם של כמה מן הפעלים האלה אינם כפופים לחוקי הניקוד וההגייה המקובלים.
במפתח ימצא המשתמש את צורת הפועל הבסיסית :עבר נסתר (הוא) ,כגון:
לָ ַמד | נִ גְ ַמר | ִה ְפלִ יג | ִה ְתלַ ֵ ּב ׁש
כמקובל בכל המילונים ובספרי הלימוד בּ הוצאת "פרולוג" ,ניתנה עדיפות לצורה הכתובה לפי כללי הכתיב המלא (שהיא הצורה השכיחה יותר בטקסטים
הכתובים כיום בעברית) אבל בתוספת ניקוד ,כגון:
לִ ֵּימד | צו ּ ַּלם | הו ּ ַּפל
שהכתיב ה"דקדוקי" החסר שונה מהכּ תיב המלא הובאה המילה גם בּ כתיב זה כצורה חליפית בין סוגריים מרובעים [ ,]...כגון:
בכל מקרה ְּ
[ה ּ ַפל]
ימד [לִ ֵּמד] | צו ּ ַּלם [צֻ ּ ַלם] | הו ּ ַּפל ֻ
לִ ֵּ
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לצד צורת העבר מופיעות צורת ההווה (=הבינוני) ,כגון:
[מ ּ ָפל]
[מצֻ ּ ָלם] | מו ּ ָּפל ֻ
ְמלַ ֵּמד | ְמצו ּ ָּלם ְ

[ה ְפ ַעל] צורת שם הפועל חסרה) ,כגון:
והּופ ַעל ֻ
[פ ַעל] ְ
ּועל ּ ֻ
וצורת שם הפועל (בבניינים הסבילים ּפ ַ
לִ לְ מוֹ ד [לִ לְ מֹד] | לְ ִהי ָ ּוולֵ ד [לְ ִה ָ ּולֵ ד]

לצד אלה יופיע מספר הלוח שבו נמצאות הצורות המפורטות של אותו פועל בכל הזמנים והגופים (מובן מאליו שלא כל פועל משמש בכל הצורות
המפורטות בלוח) .אם ניתן להטות את הפועל בדרכים שונות ,הפנינו לשני לוחות חליפיים ,כגון:
עבר

הווה

ָח ַדר

חוֹ ֵדר

שם הפועל

לַ ְחדּ וֹ ר [לַ ְחדּ ֹר]

לוח

א10-

הערה
גם לפי א8-

 כלומר ,הנטייה אפשרית הן על דרך יַ ְחדּ וֹ ר [יַ ְחדּ ֹר] (לוח א )10-הן על דרך יַ ֲחדוֹ ר [יַ ֲחדֹר] (לוח א)8-
או:
עבר

נָ ַטר

הווה

שם הפועל

נוֹ ֵטר

לִ נְ טוֹ ר [לִ נְ טֹר]

לוח

א25-

הערה
גם לפי א1-

 כלומר ,הנטייה אפשרית הן על דרך יִ ּיטוֹ ר [יִ ּטֹר] (לוח א )25-הן על דרך יִ נְ טוֹ ר [יִ נְ טֹר] (לוח א)1-
כיוון שלא יכולנו להקדיש לוח מיוחד לכל תת-דגם ,נזקקנו לפעמים להערה במפתח ,כגון:
עבר

[פ ֵחת]
ּ ִפ ֵיחת ּ ִ
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הווה

ְמ ַפ ֵחת

שם הפועל

לְ ַפ ֵחת

לוח

ג4-

הערה
ניקוד ת' בעבר
לפי ג2-

 כלומר ,הפועל נוטה לפי הדגם של נִ ֵיהל [נִ ֵהל] (לוח ג ,)4-אבל הת' מתנהגת כמו בדגם של וִ ֵּיסת [וִ ֵּסת] (לוח ג )2-כגון:
[פ ַח ֶּתן]
[פ ַח ֶּתם]ִ ּ ,פ ַיח ֶּתן ּ ִ
[פ ַח ָּת]ִ ּ ,פ ַיח ֶּתם ּ ִ
[פ ַח ִּתי]ִ ּ ,פ ַיח ָּת ּ ִ
ּ ִפ ַיח ִּתי ּ ִ
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או:

עבר

ִה ְס ַּת ְק ֵרן

הווה

ִמ ְס ַּת ְק ֵרן

שם הפועל

לְ ִה ְס ַּת ְק ֵרן

לוח

ה45-

הערה
ניקוד נ' לפי ה44-

 כלומר ,הפועל נוטה לפי הדגם של ִה ׁ ְש ַּת ְח ֵרר (לוח ה ,)45-אבל הנ' מתנהגת כמו בדגם של ִה ְת ַעצְ ֵ ּבן (לוח ה ,)44-כגון:
ִה ְס ַּת ְק ַר ּנוִּּ ,ת ְס ַּת ְק ֵר ָ ּנהִ ,ה ְס ַּת ְק ֵר ָ ּנה
לפועל הנדון ,כגון:
לעתים הוספנו הערה לצד הפועל כדי להביא דיוקים שונים הקשורים ּ
עבר

[ס ֵרב]
ֵס ֵירב ֵ

הווה

ְמ ָס ֵרב

שם הפועל

לְ ָס ֵרב

לוח

ג5-

הערה
עבר נסתר גם:
[ס ַרב]
ֵס ַירב ֵ

אוָ :ט ַחן (ושם בלוח מופיעות צורות העתיד והציווי :יִ ְט ַחןְ ,ט ַחן):
עבר

הווה

ָט ַחן

טוֹ ֵחן

שם הפועל

לִ ְטחוֹ ן [לִ ְטחֹן]

לוח

א19-

הערה
עתיד וציווי גם:
יִ ְטחוֹ ן [יִ ְטחֹן],
[טחֹן]
ְטחוֹ ן ְ

שוּא):
שא (ושם בלוח בינוני פעול יחיד :נָ ׂ
או :נָ ָ ׂ
עבר

הווה

שא
נָ ָ ׂ

שא
נוֹ ֵ ׂ

שם הפועל

שאת
לָ ֵ ׂ

לוח

א44-

הערה
בינוני פעול יחיד
שוּי
גם :נָ ׂ

לוחות הפעלים
כאן ימצא המשתמש את הדגמים השונים שלפיהם נוהגים כל הפעלים בעברית .גם במספר הלוחות חייבים היינו לנהוג צמצום ולא הצגנו את כל
הלוחות האפשריים תאורטית .חשוב לזכור שהלוחות באים לשרת אך ורק את הפעלים הכלולים במפתח הפעלים ,ומאליו מובן שהוספת פעלים
למפתח עשויה לחייב הוספת לוחות חדשים .אך הקפדנו שכל פועל הכלול במפתח הפעלים יימצא כנגדו לוח המדגים את כל צורותיו .נהגנו חיסכון
לפועלי ל"ת ול"נ והסתפקנו לעתים בהערה ליד הפועל במפתח (ר' לעיל) .גם בבניין ִה ְת ּ ַפ ֵעל לא תמיד הקדשנו לוח מיוחד
בהקדשת לוחות מיוחדים ֳ
לכל חילוף של פ' שורקת (סׁ ,ש ,שׂ ,צ ,ז).
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[ה ְפ ַעל] .בכל בניין הלוחות מסודרים לפי הגזָ רות
הּופ ַעל ֻ
[פ ַעל]ִ ,ה ְת ּ ַפ ֵעלִ ,ה ְפ ִעילְ ,
ּועל ּ ֻ
[פ ֵעל]ּ ,פ ַ
יעל ּ ִ
הלוחות מסודרים לפי בנייני הפועלָ ּ :פ ַעל ,נִ ְפ ַעלִ ּ ,פ ֵ
השונות :שלמיםּ ,פ' גרונית ,ע' גרונית ,ל' גרוניתּ ,פ"נ ּ /פי"צּ ,פו"י ,עו"י ,ע"ע (כפולים) ,ל"א ,ל"י.
תחילה הבאנו את הפעלים בעלי שלוש אותיות שורש ,כגון:
(הפ ַועל) ,ב  -ע'  ,ר  -ל'
דבר  -ד ּ -פ' ּ
ובבניינים המתאימים הבאנו גם את הפעלים המרובעים ,כגון:
כרסם  -כ -פ' ,ר  -ע' , 1ס  -ע' , 2ם  -ל'
ובשעת הצורך אף את המחומשים .בכל לוח הצורות מסודרות לפי סדר הזמנים:
הפועל  הווה (=בינוני)  בינוני פעול (אם קיים בבניין ּ ָפ ַעל)  עבר  עתיד  ציווי
שם ַ
[ה ְפ ַעל] רק הווה ,עבר ועתיד).
והּופ ַעל ֻ
[פ ַעל] ְ
ּועל ּ ֻ
(בבניינים ּפ ַ
יש ֵמרַ ,הלְ ֵ ּב ׁש וכיו"ב) ואת צורות המקור הנסמך ואותיות היחס שלפניהן (כגוןְ :שמוֹ רּ ִ ,ב ׁ ְשמוֹ ר,
לא כללנו בלוחות את צורת המקור הנפרד (כגוןָ ׁ :שמוֹ רִ ,ה ׁ ּ ָ
ָ
ִּכ ׁ ְשמוֹ רִ ,מ ׁ ְּשמוֹ ר) .כן לא כללנו את צורות הפועל דבוקות כינוי הפעול (כגוןְ :ש ַמ ְר ִּתיך ,יִ ׁ ְש ְמ ֶר ּנוָּ ,ש ְמ ֵרנִ י וכיו"ב) – כל אלה שימושן נדיר יחסית בעברית
המודרנית .צורות פועל המאפיינות בעיקר את העברית המקראית  -עתיד וציווי מוארך (כגון :נָ ִר ָימה ,נֵ לְ כָ ה; קו ָּמהַ ,ה ִ ּג ָידה) ,עתיד וציווי מקוצר (כגון:
יְ ִהי ,יוֹ ֵסף; ַה ְך) ,צורות ֶהפסק (כגוןָ :אכָ לָ הֶ ,א ֱעמ ָֹדה ,לֵ כִ י)  -לא הובאו אף הן .בצורת ההווה יחידה בחרנו תמיד בצורה השכיחה מבין שתי הצורות
הפועלי :כּ וֹ ֶת ֶבת (ולא כּ וֹ ְת ָבה) ,נִ ׁ ְש ֶמ ֶרת (ולא נִ ׁ ְש ָמ ָרה)ַ ,מ ְפ ִס ָיקה (ולא ַמ ְפ ֶס ֶקת) וכיו"ב .בבניין ִה ְת ּ ַפ ֵעל לא הובאו
ֳ
האפשריות והרגילה יותר בשימוש
לפועלי פ' גרונית (ראו למשל לוח ז.)4-
[ה ְפ ַעל] פרט ֳ
[ה ְפ ַעל] לא הובאו צורות הוֹ ְפ ַעל ָ
הּופ ַעל ֻ
צורות נִ ְת ּ ַפ ֵעל ,ובבניין ְ
בארגון לוחות הפעלים הנהגנו כמה חידושים ,ואנו בטוחים שהם ישפרו את דרך הצגת הצורות לעומת ספרי עזר שונים שהתפרסמו בעבר.
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 .1סימון אותיות השורש בצבע אדום .כדי לאפשר הבחנה ברורה בין אותיות השורש לבין הצורנים הדקדוקיים (סימני הבניינים ,הזמנים והגופים)
הובלטו אותיות השורש המתקיימות בצורות הנטויות השונות (בלוחות הן מופיעות בצבע אדום) ,כגון:
ש ֵח ְקנָ ה | יִ ׁ ְש ַּת ּ ְלב ּו
ְּת ַ ׂ
גם כשאות השורש מיוצגת בצורה הנטויה באמצעות אות חליפית היא הובלטה ,כגון:
הוֹ ִריד (יר"ד) | ִה ְת ּ ַפ ָ ּנה (פנ"י)
אם אות השורש מתלכדת עם אות המייצגת צורן דקדוקי ,הובלטה האות הכפולה בסימון מיוחד (בלוחות באות אדומה-שחורה) ,כגון:
ִהזְ ַמ ּנ ּו | ָּכ ַר ִּתי

לוּחוֹת ַה ְּפ ָעלִ ים

לדוברי צרפתית

כך ניתן לראות בקלות ,במיוחד בגִ זְ רות החסרים ,אילו אותיות שורש מתקיימות בנטייה ,כגון:
ש ָתה | יַ ּ ִפיל ּו | ֵהגֵ ָ ּנה | ַה ּט ּו
נֵ ֵרד | יֹאפ ּו | ֵה ַק ְמנ ּו | ָע ְ ׂ
 .2סימון צורות חליפיות .במקומות שונים במערכת נטיית הפועל התירה האקדמיה שימוש בשתי צורות חליפיות (ולעתים גם יותר) .צורות אלה
הובאו בין סוגריים צומדים {( }...בדרך כלל סומנה רק ההברה הנוגעת לעניין) ,כגון:
יִ ְת ָא ֵר ַח ַ{רח}  יִ ְת ָא ֵר ַח ,יִ ְת ָא ַרח
}יתי ִ ה ְת ַמ ֵ ּנ ִיתיִ ,ה ְת ַמ ִ ּנ ִיתי
ִה ְת ַמ ֵ ּנ{ ִ ּנ ִ
יחד עם זאת ,לא תמיד יכולנו להביא את כל מגוון הצורות שהאקדמיה התירה .בדרך קבע הובאו צורות העתיד הנבדלות בנוכחות (אתן) ובנסתרות
(הן) ,כגוןִּ :תלְ ַ ּב ׁ ְשנָ ה (לצד יִ לְ ְ ּב ׁשוּ) ,וצורת הציווי בנוכחות (אתן) ,כגון :לְ ַב ׁ ְשנָ ה (לצד לִ ְב ׁשוּ) ,באות מוקטנת.
 .3כתיב מלא וכתיב חסר .כאמור לעיל ,כל הצורות מובאות תחילה בכתיב מלא מנוקד ,ואם יש צורך הצורה מובאת גם בכתיב "דקדוקי" חסר ומנוקד
בין סוגריים מרובעים ,כגון:
[ה ּ ַפל]
ימד [לִ ֵּמד] | צו ּ ַּלם [צֻ ּ ַלם] | הו ּ ַּפל ֻ
לִ ֵּ

 .4סימון מקום ההטעמה במילה .במקומות שבהם הטעמה שונה מבדילה בין צורות שווֹ ת-כתיב סומנה ההברה המוטעמת ,כגון:
ָﬞ ּב ָאה ּ ָ ב ָ ﬞאה | ָ ﬞרצ ּו ָ ר ﬞצ ּו
 .5הדגמת קריאה רהוטה של פעלים .כדי להדגים לקורא ,הן דובר העברית הן לומד העברית ,את דרך הגיית הפעלים ,בחרנו  21לוחות מבניינים
שונים ,וקריין וקריינית קוראים בקול את כל הצורות המופיעות באותם לוחות .לוחות אלה מסומנים בספר בסימון מיוחד ,והמשתמש יכול לשומעם
בתקליטור או באינטרנט כמפורט על גבי העטיפה.

דרך השימוש בספר
ש לפי סדר הא"ב ובכתיב המלא את צורת הבסיס של הפועל  -צורת
הרוצה לבדוק נטייתו של פועל מסוים יפנה תחילה למפתח הפעלים ויחפ ׂ
הפועל ,כגון :לָ ַמד  לוֹ ֵמד 
ילםּ ,פו ַּּטרִ ,ה ְתלַ ֵ ּב ׁשִ ,ה ְפלִ יג ,הו ַּרד .לצד צורת העבר תימצאנה גם צורות ההווה ושם ַ
העבר נסתר (הוא) ,כגון :לָ ַמד ,נִ גְ ַמר ,צִ ּ ֵ
לִ לְ מוֹ ד [לִ לְ מֹד] ,וזאת לצורך התמצאות מהירה .לבסוף יופנה המשתמש ללוח שבו ימצא את הצורות המפורטות של אותו פועל בכל הזמנים ובכל
הגופים (רק בלוחות עצמם ימצא המשתמש גם את הצורות החליפיות) .כאמור לעיל ,לעתים תופיע גם הערה משלימה שיש בה תוספת מידע חשוב
לנטיית הפועל המבוקש .שימו לב :לקבלת מידע מלא על הפועל המבוקש יש לעיין תמיד הן בצורות שבמפתח הן בצורות שבלוח.
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לוח Tableau

גזרה   Catégorie

דוגמה   EXEMPLE

ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ח ,ע)  -ל"נ

א19-

ָט ַחן

א1-

ׁ ָש ַפ ְך

ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ח) ּ -פ' ְ ּגרוֹנִ ית (א)

א20-

ָא ַחז

(ע ִתיד :י ְִפעוֹל [י ְִפעֹל])
ׁ ְשלֵ ִמים  -ל"ת ָ

א2-

ׁ ָש ַבת

ע" ְ ּגרוֹנִ ית (ה) ּ -פ' ְ ּגרוֹנִ ית (א)

א21-

ָא ַהב

(ע ִתיד :י ְִפעוֹל [י ְִפעֹל])
ׁ ְשלֵ ִמים  -ל"נ ָ

א3-

ָצ ַפן

אָ ּ .פ ַעל

עמ' 1

(ע ִתיד :י ְִפעוֹל [י ְִפעֹל])
ׁ ְשלֵ ִמים ָ

ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח ,ע)

א22-

ָשכַ ח

(ע ִתיד :י ְִפ ַעל)
ׁ ְשלֵ ִמים ָ

א4-

לָ ַב ׁש

ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח ,ע) (ה ֹווֶהָ ּ :פ ֵעל)

א23-

ש ַמח
ָׂ

ׁ ְשלֵ ִמים (ה ֹווֶהָ ּ :פ ֵעלָ ,ע ִתיד :י ְִפ ַעל)

א5-

ָ ּג ַדל

ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ה) (ה ֹווֶהָ ּ :פ ֵעל)

א24-

ָּת ַמ ּה

ׁ ְשלֵ ִמים  -ל"נ (ה ֹווֶהָ ּ :פ ֵעלָ ,ע ִתיד :י ְִפ ַעל)

א6-

ׁ ָש ַמן

(ע ִתיד :י ְִפעוֹל [י ְִפעֹל])
ּפ"נּ ,פי"צ ָ

א25-

נָ ַפל

[פעֹל],
ׁ ְשלֵ ִמים  -ל"נ (ה ֹווֶהָ ּ :פ ֵעלָ ,ע ָברָ ּ :פעוֹל ּ ָ
עתיד :י ְִפ ַעל)

א7-

ָק ַטן
[קטֹן]}
{קטוֹ ן ָ
ָ

(ע ִתיד :י ְִפ ַעל)
ּפ"נ ָ

א26-

נָ זַ ל

ּפ"נ  -ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ה ,ח ,ע)

א27-

נָ ַסע

(ע ִתיד :י ְִפעוֹל [י ְִפעֹל])
ּפ' ְ ּגרוֹנִ ית (ה ,ח ,ע) ָ

א8-

ָע ַבר

ּפ"נ  -ל"נ

א28-

נָ ַתן

(ע ִתיד :י ְִפעוֹל
ּפ' ְ ּגרוֹנִ ית (ה ,ח ,ע)  -ל"נ ָ
[י ְִפעֹל])

א9-

ָעגַ ן

ּפי"ו (י' ֲח ֵס ָרה)

א29-

יָ ַרד

(ע ִתיד :י ְִפעוֹל [י ְִפעֹל])
ּפ' ְ ּגרוֹנִ ית (ה ,ח ,ע) ָ

א10-

ָח ַפר

ּפי"ו (י' נָ ָחה)

א30-

יָ ַר ׁש

ּפ' ְ ּגרוֹנִ ית (ה ,ח ,ע) (ה ֹווֶהָ ּ :פ ֵעלָ ,ע ִתיד:
י ְִפ ַעל)

א11-

ָח ַרד

ּפי"ו (י' נָ ָחה)  -ל"נ (ה ֹווֶהָ ּ :פ ֵעל)

א31-

יָ ׁ ַשן

[פעֹל])
ּפי"ו (הווהָ ּ :פעוֹלָ ,ע ָברָ ּ :פעוֹל ּ ָ

א32-

יָ כוֹ ל [יָ כֹל]

ּפ' ְ ּגרוֹנִ ית (ה ,ח ,ע) (ה ֹווֶהָ ּ :פ ֵעלָ ,ע ִתיד:
י ְִפ ַעל)

א12-

ָח ַסר

ּפי"ו (י' ֲח ֵס ָרה)  -ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ע)

א33-

יָ ַדע

ּפי"ו (י' נָ ָחה)  -ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ע) (ה ֹווֶהָ ּ :פ ֵעל)

א34-

יָ גַ ע

ּפ' ְ ּגרוֹנִ ית (ח) (ה ֹווֶהָ ּ :פ ֵעלָ ,ע ִתיד :י ְִפעוֹל
[י ְִפעֹל])

א13-

ָח ַפץ

א35-

ָקם

(ע ִתיד :י ְִפעוֹל [י ְִפעֹל])
ּפ' ְ ּגרוֹנִ ית (א) ָ

ע"ו  -ל"ת

א36-

ֵמת

א14-

(ע ִתיד :י ְִפ ַעל)
ּפ' ְ ּגרוֹנִ ית (א) ָ

א15-

ָא ַסר
ָא ַר ְך

ע"י

א37-

ׁ ָשר

ּפ' ְ ּגרוֹנִ ית (א) (א' נָ ָחה)

ע"ו

א38-

בּ וֹ ׁש

א16-

ָאכַ ל

ע"ו  -ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח,ע)

א39-

נָ ע

א17-

ָצ ַחק

(כפּולִ ים)
ע"ע ְּ

א40-

ַסב

א18-

נָ ַחת

ל"א

א41-

ָמ ָצא

ע' ְ ּגרוֹנִ ית (א ,ה ,ח ,ע)
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דוגמה   EXEMPLE

ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ח)  -ל"ת

ע"ו

גזרה   Catégorie

דוגמה   EXEMPLE

ע' ְ ּגרוֹנִ ית (א ,ה ,ח ,ע)

(ע ָברָ ּ :פ ֵעל)
ל"א ָ

א42-

שנֵ א
ָׂ

ל"א ּ -פ' ְ ּגרוֹנִ ית (ח)

א43-

ָח ָטא

ל"א ּ -פ"נ

א44-

שא
נָ ָ ׂ

ל"א ּ -פי"ו (י' ֲח ֵס ָרה)

א45-

יָ ָצא

ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח ,ע) ּ -פ' ְ ּגרוֹנִ ית (ר)

ל"א ּ -פי"ו (י' נָ ָחה) (ה ֹווֶהָ ,ע ָברָ ּ :פ ֵעל)

א46-

יָ ֵרא

ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח) ּ -פ' ְ ּגרוֹנִ ית (א)

ל"א  -ע"ו

א47-

ָ ּבא

ּפ"נּ ,פי"צ

א48-

ָ ּבנָ ה

ּפ"נ

ב13-

ל"י (ה ֹווֶהָ ּ :פ ֵעל)

א49-

ָ ּכ ָבה

ּפ"נ  -ל"נ

ב14-

יתן [נִ ַּתן]
נִ ַּ

ל"י ּ -פ' ְ ּגרוֹנִ ית (א ,ה ,ח ,ע)

א50-

ָעלָ ה

ב15-

נוֹ ַצר

ל"י ּ -פ' ְ ּגרוֹנִ ית (ה ,ח)

א51-

ָח ָסה

ּפי"ו  -ע' ְ ּגרוֹנִ ית (א ,ע)

ב16-

נוֹ ַא ׁש

ל"י ּ -פ' ְ ּגרוֹנִ ית (א) (א' נָ ָחה)

א52-

ָא ָפה

ּפי"ו  -ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח ,ע)

ב17-

נוֹ כַ ח

ל"י  -ע' ְ ּגרוֹנִ ית (א ,ה ,ח ,ע)

א53-

ָט ָעה

ב18-

נָ סוֹ ג

ל"י ּ -פ"נ

א54-

נָ ָטה

עו"י  -ל"נ

ב19-

נָ כוֹ ן

ל"י ּ -פי"ו (י' נָ ָחה)

א55-

יָ ָרה

עו"י

ב20-

נִ ּימוֹ ל [נִ ּמוֹ ל]

ל"י  -עו"י ּ -פ' ְ ּגרוֹנִ ית (ה)

א56-

ָהיָ ה

עו"י  -ל"נ

ב21-

נִ יזּוֹ ן [נִ זּוֹ ן]

ל"י  -ע"י ּ -פ' ְ ּגרוֹנִ ית (ח)

א57-

{חיָ ה}
ַחי ָ

(כפּולִ ים)
ע"ע ְּ

ב22-

נָ ַסב

ל"א

ב23-

נִ ְק ָרא

ב1-

נִ ׁ ְש ַמר

ל"א ּ -פ' ְ ּגרוֹנִ ית (ר)

ב24-

נִ ְר ּ ָפא

ׁ ְשלֵ ִמים  -ל"ת

ב2-

נִ כְ ַרת

ל"א ּ -פ' ְ ּגרוֹנִ ית (ח)

ב25-

נֶ ְח ָ ּבא

ׁ ְשלֵ ִמים  -ל"נ

ב3-

נִ ְט ַמן

ל"א ּ -פ"נ

ב26-

שא]
שא [נִ ּ ָ ׂ
נִ י ּ ָ ׂ

ב4-

נִ ְר ַטב

ב27-

נִ ְד ָמה

ּפ' ְ ּגרוֹנִ ית (א ,ה ,ח ,ע)

ב5-

נֶ ְח ׁ ַשב

ל"י ּ -פ' ְ ּגרוֹנִ ית (ר)  -ע' ְ ּגרוֹנִ ית (א)

ב28-

נִ ְר ָאה

ּפ' ְ ּגרוֹנִ ית (א ,ה ,ח ,ע)

ב6-

נֶ ֱעזַ ר

ל"י ּ -פ' ְ ּגרוֹנִ ית (ח)

ב29-

נֶ ֱח ָצה

ל"י

ב .נִ ְפ ַעל
ׁ ְשלֵ ִמים

ּפ' ְ ּגרוֹנִ ית (ר)

עמ' 21

ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ח ,ע)  -ל"נ
ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח ,ע)

ּפי"ו

עו"י

ל"י

ב7-

נִ ׁ ְש ַאר

ב8-

נִ ׁ ְש ַען

ב9-

נִ ְפ ַּתח

ב10-

נִ ְר ַּתע

ב11-

נֶ ֱאנַ ח

ב12-

נִ יצַּ ל [נִ צַּ ל]
נִ ַ ּיג ׁש [נִ ַ ּג ׁש]
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לוח Tableau

גזרה   Catégorie

גזרה   Catégorie

ל"י ּ -פ' ְ ּגרוֹנִ ית (א ,ה)

ב30-

נֶ ֱהנָ ה

ל"י ּ -פ' ְ ּגרוֹנִ ית (ע)

ב31-

שה
נַ ֲע ָ ׂ

ל"י  -ע' ְ ּגרוֹנִ ית (א ,ח ,ע)

ב32-

נִ ְד ָחה

		

ל"י ּ -פי"ו

ב33-

נוֹ ָרה

		

[פ ֵעל]
יעל ּ ִ
גִ ּ .פ ֵ

עמ' 36

ׁ ְשלֵ ִמים

ג1-

[ט ּ ֵפל]
יפל ִ
ִט ּ ֵ

ׁ ְשלֵ ִמים  -ל"ת

ג2-

יסת [וִ ֵּסת]
וִ ֵּ

ׁ ְשלֵ ִמים  -ל"נ

ג3-

[ע ׁ ּ ֵשן]
ישן ִ
ִע ׁ ּ ֵ

ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ה ,ח ,ע)

ג4-

נִ ֵיהל [נִ ֵהל]

ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ר)

ג5-

ֵ ּג ֵירד ֵ ּ
[ג ֵרד]

ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ר)  -ל"ת

ג6-

[ש ֵרת]
ׁ ֵש ֵירת ׁ ֵ

ע' ְ ּגרוֹנִ ית (א)

ג7-

[ת ֵאר]
ֵּת ֵיאר ֵּ

ע' ְ ּגרוֹנִ ית (א)  -ל"נ

ג8-

[מ ֵאן]
ֵמ ֵיאן ֵ

ג9-

[ט ּ ֵפ ַח]
יפ ַח ִ
ִט ּ ֵ

ל' ְ ּגר ֹונִ ית (ח)  -ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ר)

ג10-

[א ֵר ַח]
ֵא ֵיר ַח ֵ

ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ע)  -ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ר) ּ -פ' ְ ּגרוֹנִ ית (א)

ג11-

[א ַרע]
ֵא ַירע ֵ

ג12-

נוֹ ֵפף

עו"י  -ל"ת

ג13-

אוֹ ֵתת

(כפּולִ ים)  -ל"נ
עו"י ,ע"ע ְּ

ג14-

כּ וֹ נֵ ן

עו"י  -ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח)

ג15-

שׂוֹ ֵח ַח

ל"א

ג16-

[ק ֵ ּנא]
ִקי ֵ ּנא ִ

ל"י

ג17-

[צ ּ ָפה]
יפה ִ
ִצ ּ ָ

ג18-

[א ָחה]
ִא ָיחה ִ

ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח ,ע)

(כפּולִ ים)
עו"י ,ע"ע ְּ
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ג19-

ֵ ּג ָירה ֵ ּ
[ג ָרה]

ג20-

ִ ּבלְ ֵ ּבל

[מ ֻר ָ ּב ִעים] ְ ׁ -שלֵ ִמים  -ל"ת
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ

ג21-

ִּתכְ נֵ ת

[מ ֻר ָ ּב ִעים] ְ ׁ -שלֵ ִמים  -ל"נ
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ

ג22-

[מ ֻר ָ ּב ִעים]  -ע'ּ ְ 1גרוֹנִ ית (א ,ה ,ע)
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ

ג23-

ִע ְצ ֵ ּבן
ׁ ִש ֲע ֵרךְ

[מ ֻר ָ ּב ִעים]  -ע'ּ ְ 2גרוֹנִ ית (א ,ה ,ח ,ע)
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ

ג24-

ִה ְב ֵהב

[מ ֻר ָ ּב ִעים]  -ע'ּ ְ 2גרוֹנִ ית
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ
(ה ,ח ,ע)  -ל"נ

ג25-

ִא ְב ֵחן

[מ ֻר ָ ּב ִעים]  -ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח ,ע)
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ

ג26-

ׁ ִשכְ נֵ ַע

[מ ֻר ָ ּב ִעים]  -ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח ,ע) -
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ
ע'ּ ְ 1גרוֹנִ ית (ע)

ג27-

ׁ ִש ֲע ׁ ֵש ַע

[מ ֻר ָ ּב ִעים]  -ל"א  -ע'ּ ְ 1גרוֹנִ ית (א)
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ

ג28-

ִט ְא ֵטא

ג29-

ְפלִ ְר ֵטט

ג30-

ִסנְ ְ ּכ ֵרן

[מ ֻר ָ ּב ִעים] ְ ׁ -שלֵ ִמים
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ

		

		

[מ ֻח ּ ָמ ׁ ִשים]
חּומ ׁ ִשים ְ
ְמ ּ ָ
[מ ֻח ּ ָמ ׁ ִשים]  -ל"נ
חּומ ׁ ִשים ְ
ְמ ּ ָ

[פ ַעל]
ּועל ּ ֻ
דּ .פ ַ
ׁ ְשלֵ ִמים

עמ' 46
ד1-

[כ ַ ּבד]
ּובד ֻ ּ
כּ ַ ּ

ׁ ְשלֵ ִמים  -ל"ת

ד2-

[א ַּמת]
אּומת ֻ
ַּ

ׁ ְשלֵ ִמים  -ל"נ

ד3-

[ח ַּסן]
חּוסן ֻ
ַּ

ד4-

נּוחם [נֻ ַחם]
ַ

ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ר)

ד5-

צוֹ ַרף [צ ַֹרף]

ע' ְ ּגרוֹנִ ית (א ,ה ,ע)

ד6-

נוֹ ַהל [נ ַֹהל]

ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח ,ע)

ד7-

נּוצַּ ח [נֻ צַּ ח]

(כפּולִ ים)
עו"י ,ע"ע ְּ

ד8-

ּפוֹ ַרר

ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ח)

גזרה   Catégorie

דוגמה   EXEMPLE

ל"א

ד9-

ּוכא [דֻּ ָ ּכא]
דּ ָ ּ

ל"י

ד10-

זּוכה [זֻ ָ ּכה]
ָּ

ל"י ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ח)

ד11-

[א ָחה]
אּוחה ֻ
ָ

ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ה ,ח ,ע) ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת (סׁ ,ש ,שׂ)

ל"י ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ר)

ד12-

גּ וֹ ָרה [גּ ָֹרה]

ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ה ,ח ,ע) ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת (צ)

ה11-

ל"י ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ה)

ד13-

זוֹ ָהה [ז ָֹהה]

ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ה ,ח ,ע) ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת (ז)

ה12-

ִהזְ דַּ ֵעק

ד14-

[בלְ ַ ּבל]
בּ ּולְ ַ ּבל ֻ ּ

ה13-

ִה ְת ָ ּג ֵר ׁש

		

[מ ֻר ָ ּב ִעים] ְ ׁ -שלֵ ִמים  -ל"ת
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ

ד15-

[ת ְר ַ ּבת]
ּת ְּור ַ ּבת ֻּ

ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ר) ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת (סׁ ,ש ,שׂ)

ה14-

ִה ְס ָּת ֵרק

		

[מ ֻר ָ ּב ִעים] ְ ׁ -שלֵ ִמים  -ל"נ
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ

ד16-

[מ ֻר ָ ּב ִעים]  -ע'ּ ְ 1גרוֹנִ ית (א ,ה ,ע)
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ

ד17-

[תזְ ַמן]
ּתּוזְ ַמן ֻּ
[ש ֲע ַרך]ְ
ׁש ֲּוע ַר ְך ׁ ֻ

ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ר) ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת (צ)

ה15-

ִה ְצ ָט ֵרף

ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ר) ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת (ז)

ה16-

ִהזְ דָּ ֵרז

[מ ֻר ָ ּב ִעים]  -ע'ּ ְ 2גרוֹנִ ית (א ,ה ,ח ,ע)
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ

ד18-

[שלְ ַהב]
ׁשּולְ ַהב ׁ ֻ

ה17-

ִה ְת ּ ָפ ֵאר

[מ ֻר ָ ּב ִעים]  -ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח ,ע)
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ

ד19-

[שכְ נַ ע]
ׁשּוכְ נַ ע ׁ ֻ

ה18-

ִה ְס ָּת ֵאב

[מ ֻר ָ ּב ִעים]  -ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח ,ע) -
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ
ע'ּ ְ 1גרוֹנִ ית (א ,ה ,ע)

ד20-

זּועזַ ע [זֻ ֲעזַ ע]
ֲ

ה19-

ִה ְת ּ ַפ ֵּת ַח

ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח ,ע) ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת (סׁ ,ש ,שׂ)

ה20-

[מ ֻר ָ ּב ִעים]  -ל"א  -ע'ּ ְ 1גרוֹנִ ית (א)
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ

ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּג ַע

ד21-

[ט ְא ָטא]
טּוא ָטא ֻ
ְ

ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח ,ע) ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת (צ)

ה21-

ִה ְצ ַט ֵ ּנ ַע

ד22-

[סנְ ְ ּכ ַרן]
סּונְ ְ ּכ ַרן ֻ

ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח ,ע)  -ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ר)

ה22-

ִה ְת ָא ֵר ַח

ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח ,ע)  -ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ר) ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת
(ס ,שׂ)

ה23-

ש ָּת ֵר ַע
ִה ְ ׂ

ה24-

ִה ְתלוֹ ֵצץ

(כפּולִ ים) -ל"נ
עו"י ,ע"ע ְּ

ה25-

ִה ְתגּ וֹ נֵ ן

(כפּולִ ים) ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת (סׁ ,ש)
עו"י ,ע"ע ְּ

ה26-

ִה ׁ ְש ּתוֹ לֵ ל

(כפּולִ ים) ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת (צ)
עו"י ,ע"ע ְּ

ה27-

ִה ְצטוֹ ֵפף

ה28-

ִה ְתנוֹ ֵע ַע

ה29-

ִה ְת ַר ּ ֵפא

[מ ֻר ָ ּב ִעים] ְ ׁ -שלֵ ִמים
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ

		

[מ ֻח ּ ָמ ׁ ִשים]  -ל"נ
חּומ ׁ ִשים ְ
ְמ ּ ָ

הִ .ה ְת ּ ַפ ֵעל

ׁ ְשלֵ ִמים ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת (ז)  -ל"נ
ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ה ,ח ,ע)

ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ר)

ע' ְ ּגרוֹנִ ית (א)
ע' ְ ּגרוֹנִ ית (א) ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת (ס)
ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח ,ע)

עמ' 55
ה1-

ִה ְתלַ ֵ ּב ׁש

ׁ ְשלֵ ִמים
		

ׁ ְשלֵ ִמים  -ל"ת

ה2-

ִה ְת ַע ׁ ּ ֵשת

		

ׁ ְשלֵ ִמים  -ל"נ

ה3-

ִה ְת ַח ֵּתן

ה4-

ִה ׁ ְש ַּת ֵּלב

ה5-

ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּכן

ׁ ְשלֵ ִמים ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת (צ)

ה6-

ִה ְצ ַט ֵּלם

ׁ ְשלֵ ִמים ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת (ז)

ה7-

ִהזְ דַּ ֵ ּקק

ׁ ְשלֵ ִמים ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת (סׁ ,ש)
ׁ ְשלֵ ִמים ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת (סׁ ,ש ,שׂ) ל"נ

(כפּולִ ים)
עו"י ,ע"ע ְּ

		

(כפּולִ ים)  -ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח ,ע)
עו"י ,ע"ע ְּ
ל"א

ה8-

ִהזְ דַּ ֵּמן

ה9-

ִה ְת ַר ֵחץ

ה10-

ִה ְס ַּת ֵער
ִה ְצ ַט ֵער
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גזרה   Catégorie

ל"י

גזרה   Catégorie

[מ ֻר ָ ּב ִעים]  -ע'ּ ְ 2גרוֹנִ ית (ה) ּ -פ'
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ
ׁשו ֶֹר ֶקת ׁ(ש)

ה30-

ִה ְת ַ ּכ ָּסה

ל"י ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת (סׁ ,ש ,שׂ)

ה31-

ִה ׁ ְש ַּת ָ ּנה

		

ל"י ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת (צ)

ה32-

ִה ְצ ַטּוָ וה
[ה ְצ ַטּוָ ה]
ִ

		

		

ל"י ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת (ז)

ה33-

ִהזְ דַּ ָ ּכה

			

ל"י  -ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ה ,ח)

ה34-

ִה ְת ַמ ָחה

[מ ֻר ָ ּב ִעים]  -ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ע) -
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ
פ' ׁשו ֶֹר ֶקת (סׁ ,ש ,שׂ)

		

ל"י  -ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ה ,ח ,ע) ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת (סׁ ,ש ,שׂ)

ה35-

ִה ׁ ְש ַּת ָהה

			

		

ל"י  -ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ה ,ח ,ע) ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת (ז)

ה36-

ִהזְ דַּ ָהה

[מ ֻר ָ ּב ִעים]  -ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ע) -
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ
ע'ּ ְ 1גרוֹנִ ית (ע)

ה54-

			

		

ל"י  -ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ר)

ה37-

ִה ְת ָ ּג ָרה

[מ ֻר ָ ּב ִעים]  -ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ע) -
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ
ע'ּ ְ 1גרוֹנִ ית (ע) ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת (סׁ ,ש ,שׂ)

ה55-

		

ל"י  -ע' ְ ּגרוֹנִ ית (א)

ה38-

ִה ְת ָר ָאה

			

		

ל"י  -ע' ְ ּגרוֹנִ ית (א) ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת (סׁ ,ש ,שׂ)

ה39-

ִה ׁ ְש ָּת ָאה

[מ ֻר ָ ּב ִעים]  -ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ע) -
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ
ע'ּ ְ 1גרוֹנִ ית (ע) ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת (ז)

ה40-

ִה ַּית ֵּמם ִ[ה ַּת ֵּמם]

ּפ"ט  -ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ה)

ה41-

[ה ַּט ֵהר]
ִה ַּיט ֵהר ִ

ּפ"ד  -ל"נ

ה42-

[הדַּ ּיֵ ן]
ִהידַּ ּיֵ ין ִ

ה43-

ִה ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל

[מ ֻר ָ ּב ִעים] ְ ׁ -שלֵ ִמים  -ל"נ
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ

ה44-

ִה ְת ַע ְצ ֵ ּבן

[מ ֻר ָ ּב ִעים] ְ ׁ -שלֵ ִמים ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ
(סׁ ,ש ,שׂ)

ה45-

ִה ׁ ְש ַּת ְח ֵרר

		

[מ ֻר ָ ּב ִעים] ְ ׁ -שלֵ ִמים ּ -פ'
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ
ׁשו ֶֹר ֶקת (צ)

ה46-

ִה ְצ ַט ְמ ֵצם

		

רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ
[מ ֻר ָ ּב ִעים]  -ע'ּ ְ 1גרוֹנִ ית (ע) ּ -פ'
(ס,ש,שׂ)
ׁשו ֶֹר ֶקת ׁ

ה47-

ִה ׁ ְש ַּת ֲע ֵמם

רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ
[מ ֻר ָ ּב ִעים]  -ע'ּ ְ 1גרוֹנִ ית (ע)  -ל"נ

ה48-

ִה ְת ַר ֲענֵ ן

[מ ֻר ָ ּב ִעים]  -ע'ּ ְ 2גרוֹנִ ית (ח ,ע)
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ

ה49-

ִה ְת ַע ְר ֵער

ּפ"תּ ,פ"דּ ,פ"ט

[מ ֻר ָ ּב ִעים] ְ ׁ -שלֵ ִמים
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ
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[מ ֻר ָ ּב ִעים]  -ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח)
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ
[מ ֻר ָ ּב ִעים]  -ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ה)
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ
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ה50-

ִה ׁ ְש ַּתלְ ֵהב

ה51-

ִה ְת ַאזְ ֵר ַח

ה52-

ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה

ה53-

ִה ׁ ְש ַּתכְ נֵ ַע
ִה ְת ַ ּג ֲעגֵ ַע
ִה ׁ ְש ַּת ֲע ׁ ֵש ַע

ה56-

ִהזְ דַּ ֲעזֵ ַע

[מ ֻר ָ ּב ִעים]  -ל"י ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת ׁ(ש)
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ

ה57-

ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ וה
[ה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ה]
ִ

[מ ֻר ָ ּב ִעים] ּ -פ"דּ ,פ"תּ ,פ"ט
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ

ה58-

הִ י ַּד ְר ֵּדר [הִ ַּד ְר ֵּדר]

[מ ֻח ּ ָמ ׁ ִשים] ּ -פ' ׁשו ֶֹר ֶקת (ס)  -ל"נ
חּומ ׁ ִשים ְ
ְמ ּ ָ

ה59-

ִה ְס ַּתנְ ְ ּכ ֵרן

[ה ְת ּ ֻפ ַעל] ְ ׁ -שלֵ ִמים
ִה ְת ּפ ַּועל ִ

ה60-

ּוטר
ִה ְת ּפ ַּ
[ה ְת ּ ֻפ ַּטר]
ִ

וִ .ה ְפ ִעיל

עמ' 76
ו1-

ִהגְ דִּ יל

ׁ ְשלֵ ִמים  -ל"ת

ו2-

ִה ְפ ִחית

ׁ ְשלֵ ִמים  -ל"נ

ו3-

ִהלְ ִ ּבין

ו4-

ֶה ְחלִ יט

ׁ ְשלֵ ִמים

ּפ' ְ ּגרוֹנִ ית (א ,ה ,ח ,ע)

גזרה   Catégorie

ּפ' ְ ּגרוֹנִ ית (א ,ה ,ח ,ע)

ו5-

ֶה ֱא ׁ ִשים

ל"א ּ -פ' ְ ּגרוֹנִ ית (ח)

ו28-

ֶה ֱח ִמיא

ּפ' ְ ּגרוֹנִ ית (א ,ח)  -ל"נ

ו6-

ֶה ֱאזִ ין

ל"א ּ -פ"נ

ו29-

שיא
ִה ּ ִ ׂ

ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח ,ע)

ו7-

ִהכְ ִר ַיח

ל"א ּ -פי"ו

ו30-

הוֹ ִציא

ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ה)

ו8-

ִהגְ ִ ּב ַּיה

ל"א  -עו"י

ו31-

ֵה ִביא

ו9-

ִה ִ ּכיר

ו32-

ִה ְר ָצה

ּפי"צ  -ל"ת

ו10-

ִהצִּ ית

ל"י ּ -פ' ְ ּגרוֹנִ ית (ח ,ע)

ו33-

ֶה ֱעלָ ה

ּפ"נּ ,פי"צ  -ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח ,ע)

ו11-

ִה ִּס ַיע

ל"י  -ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ה ,ח ,ע)

ו34-

ִה ְט ָעה

ּפ"נ  -ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ה)

ו12-

ִה ִ ּג ַּיה

ל"י  -ע' ְ ּגרוֹנִ ית (א)

ו35-

ֶה ְר ָאה

ו13-

הוֹ ׁ ִשיב

ל"י ּ -פ"נ

ו36-

ִה ָּטה

ּפי"ו  -ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח ,ע)

ו14-

הוֹ ִפ ַיע

ל"י ּ -פי"ו

ו37-

הוֹ ָרה

ּפ"י

ו15-

יטיב
ֵה ִ

[מ ֻר ָ ּב ִעים]
רּוב ִעים ְ
ְמ ָ ּ

ו38-

ִה ׁ ְש ּ ְפ ִריץ

ו16-

ֵה ִקים

[ה ְפ ַעל]
הּופ ַעל ֻ
זְ .

עו"י  -ל"ת

ו17-

ֵה ִמית

ׁ ְשלֵ ִמים

ּפ"נּ ,פי"צ

ּפי"ו

עו"י

ל"י

עמ' 88
ז1-

[הזְ ַ ּכר]
הּוזְ ַ ּכר ֻ

עו"י  -ל"נ

ו18-

ֵה ִבין

ׁ ְשלֵ ִמים  -ל"ת

ז2-

הּוש ַ ּבת [הֻ ׁ ְש ַ ּבת]
ְׁ

עו"י ּ -פ' ְ ּגרוֹנִ ית (א ,ה ,ח ,ע)

ו19-

ֵה ִעיד

ׁ ְשלֵ ִמים  -ל"נ

ז3-

[ה ְט ַמן]
הּוט ַמן ֻ
ְ

עו"י  -ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח ,ע)

ו20-

ֵהנִ ַיע

ּפ' ְ ּגרוֹנִ ית (א,ה ,ח ,ע)

ז4-

[ה ֲע ַמד]
הּוע ַמד ֻ
ֲ

ו21-

ֵה ֵסב

ע' ְ ּגרוֹנִ ית (א,ה ,ח ,ע)

ז5-

[ה ְב ַהל]
הּוב ַהל ֻ
ְ

(כפּולִ ים)  -ל"נ
ע"ע ְּ

ו22-

ֵהגֵ ן

ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ח)  -ל"ת

ז6-

[הנְ ַחת]
הּונְ ַחת ֻ

(כפּולִ ים) ּ -פ' ְ ּגרוֹנִ ית (א ,ח ,ע)
ע"ע ְּ

ו23-

ֵה ֵעז

ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ח,ע)  -ל"נ

ז7-

[ה ְט ַען]
הּוט ַען ֻ
ְ

(כפּולִ ים) ּ ְ -גרוֹנִ ית (ר)
ע"ע ְּ

ו24-

ֵה ֵצר

ז8-

הּופְ ַּתע ֻ[הפְ ַּתע]

(כפּולִ ים) ּ ְ -גרוֹנִ ית (ע)
ע"ע ְּ

ו25-

ֵה ֵר ַע

ז9-

[הגְ ַ ּב ּה]
הּוגְ ַ ּב ּה ֻ

ו26-

ִה ְמ ִציא

ז10-

[ה ַ ּכר]
הּוכר ֻ
ַּ

ו27-

ֶה ְח ִ ּביא

ז11-

[ה ַּצת]
הּו ַּצת ֻ

(כפּולִ ים)
ע"ע ְּ

ל"א
ל"א ּ -פ' ְ ּגרוֹנִ ית (ח)

ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח,ע)
ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ה)
ּפ"נּ ,פי"צ
ּפי"צ  -ל"ת
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ּפ"נּ ,פי"צ  -ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח,ע)

ז12-

[ה ַּסע]
הּוסע ֻ
ַּ

(כפּולִ ים)
ּפי"ו ,עו"י ,ע"ע ְּ

ז13-

הּורד
ַ

עו"י  -ל"ת

ז14-

הּומת
ַ

עו"י  -ל"נ

ז15-

הּובן
ַ

(כפּולִ ים) ּ -פ' ְ ּגרוֹנִ ית (א,ח,ע)
עו"י ,ע"ע ְּ

ז16-

הּואר
ַ

(כפּולִ ים)  -ל' ְ ּגרוֹנִ ית (ח,ע)
ּפי"ו ,עו"י ,ע"ע ְּ

ז17-

הּונַ ע

(כפּולִ ים)
ע"ע ְּ

ז18-

הּומס
ַ

ל"א

ז19-

[ה ְח ָ ּבא]
הּוח ָ ּבא ֻ
ְ

ז20-

הּובא
ָ

ז21-

[ה ְר ׁ ָשה]
הּור ׁ ָשה ֻ
ְ

ל"י  -ע' ְ ּגרוֹנִ ית (ה ,ח ,ע)

ז22-

[ה ְט ָעה]
הּוט ָעה ֻ
ְ

ל"י ּ -פ"נ

ז23-

[ה ָּטה]
הּוטה ֻ
ָּ

ל"י ּ -פ' ְ ּגרוֹנִ ית (ע)

ז24-

[ה ֲעלָ ה]
הּועלָ ה ֻ
ֲ

ל"א ּ -פי"ו ,עו"י
ל"י
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