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 אבד

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֱאמֹר
 ִאְמִרי

  
  
  
  

 ִאְמרּו
 ֱאמְֹרָנה

  
   

Futuro 
 אַֹמר

  
 ּתֹאַמר
 ּתֹאְמִרי
 יֹאַמר
 ּתֹאַמר
 נֹאַמר

  
 ּתֹאְמרּו

 ּתֹאַמְרָנה
 יֹאְמרּו

  ּתֹאַמְרָנה

Pasado 
 ָאַמְרִּתי

  
 ָאַמְרָּת
 ָאַמְרְּת

 רָאַמ
 ָאְמָרה
 ָאַמְרנּו

  
 ֲאַמְרֶּתם
 ֲאַמְרֶּתן
 ָאְמרּו
  ָאְמרּו

Presente 
 אֹוֵמר

 אֹוֶמֶרת
 אֹוֵמר

 אֹוֶמֶרת
 אֹוֵמר

 אֹוֶמֶרת
 אֹוְמִרים
 אֹוְמרֹות
 אֹוְמִרים
 אֹוְמרֹות
 אֹוְמִרים
  אֹוְמרֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 רִהְתַקֵׁש
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ְרָּתִהְתַקַׁש

 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות

 ְׁשִריםִמְתַק
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 אהב

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֱאמֹר
 ִאְמִרי

  
  
  
  

 ִאְמרּו
 ֱאמְֹרָנה

  
   

Futuro 
 אַֹמר

  
 ּתֹאַמר
 ּתֹאְמִרי
 יֹאַמר
 ּתֹאַמר
 נֹאַמר

  
 ּתֹאְמרּו

 ּתֹאַמְרָנה
 יֹאְמרּו

  אַמְרָנהּתֹ

Pasado 
 ָאַמְרִּתי

  
 ָאַמְרָּת
 ָאַמְרְּת
 ָאַמר

 ָאְמָרה
 ָאַמְרנּו

  
 ֲאַמְרֶּתם
 ֲאַמְרֶּתן
 ָאְמרּו
  ָאְמרּו

Presente 
 אֹוֵמר

 אֹוֶמֶרת
 אֹוֵמר

 אֹוֶמֶרת
 אֹוֵמר

 אֹוֶמֶרת
 אֹוְמִרים
 אֹוְמרֹות
 אֹוְמִרים
 אֹוְמרֹות
 אֹוְמִרים
  תאֹוְמרֹו

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵהָאֵסף
 ֵהָאְסִפי

  
  
  
  

 ֵהָאְספּו
 ֵהָאַסְפָנה

  
   

Futuro 
 ֵאָאֵסף

  
 ֵּתָאֵסף
 ֵּתָאְסִפי
 ֵיָאֵסף
 ֵּתָאֵסף
 ֵנָאֵסף

  
 ֵּתָאֵספּו

 ֵּתָאַסְפָנה
 ֵיָאְספּו

  ֵּתָאַסְפָנה

Pasado 
 ֶנֱאַסְפִּתי

  
 ֶנֱאַסְפָּת
 ֶנֱאַסְפְּת
 ֶנֱאַסף

 ֶנֶאְסָפה
 ֶנֱאַסְפנּו

  
 ֶנֱאַסְפֶּתם
 ֶנֱאַסְפֶּתן
 ֶנֶאְספּו
  ֶנֶאְספּו

Presente 
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
  ֶנֱנָספֹות
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Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאפַֹאר

  
 ְּתפַֹאר
 ְּתפֲֹאִרי
 ְיפַֹאר
 ְּתפַֹאר
 ְנפַֹאר

  
 ְּתפַֹארּו

 ְּתפַֹאְרָנה
 ְיפַֹארּו

  ְּתפַֹאְרָנה

Pasado 
 ּפַֹאְרִּתי

  
 ּפַֹאְרָּת
 ּפַֹאְרְּת
 ּפַֹאר

 ֲאָרהּפֹ
 ּפַֹאְרנּו

  
 ּפַֹאְרֶּתם
 ּפַֹאְרֶּתן
 ּפֲֹארּו
  ּפֲֹארּו

Presente 
 ְמפָֹאר

 ְמפֶֹאֶרת
 ְמפָֹאר

 ְמפֶֹאֶרת
 ְמפָֹאר

 ְמפֶֹאֶרת
 ְמפָֹאִרים
 ְמפָֹארֹות
 ְמפָֹאִרים
 ְמפָֹארֹות
 ְמפָֹאִרים
  ְמפָֹארֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  
 ְתָּפֵארִה

 ִהְתָּפֲאִרי
  
  
  
  

 ִהְתָּפֲארּו
 ִהְתָּפֵאְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתָּפֵאר

  
 ִּתְתָּפֵאר
 ִּתְתָּפֲאִרי
 ִיְתָּפֵאר
 ִּתְתָּפֵאר
 ִנְתָּפֵאר

  
 ִּתְתָּפֲארּו

 ִתְתָּפֵאְרָנה
 ִיְתָּפֲארּו

  ִתְתָּפֵאְרָנה

Pasado 
 ִהְתָּפַאְרִּתי

  
 ְתָּפַאְרָּתִה

 ִהְתָּפַאְרְּת
 ִהְתָּפֵאר

 ִהְתָּפֲאָרה
 ִהְתָּפַאְרנּו

  
 ִהְתָּפַאְרֶּתם
 ִהְתָּפַאְרֶּתן
 ִהְתָּפֲארּו
  ִהְתָּפֲארּו

Presente 
 ִמְתָּפֵאר

 ִמְתָּפֶאֶרת
 ִמְתָּפֵאר

 ִמְתָּפֶאֶרת
 ִמְתָּפֵאר

 ִמְתָּפֶאֶרת
 ִמְתָּפֲאִרים
 ִמְתָּפֲארֹות
 ִמְתָּפֲאִרים
 ִמְתָּפֲארֹות
 ִמְתָּפֲאִרים
  ִמְתָּפֲארֹות
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 אזן

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ַדֵּבְרָנהְּת
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 םְמַדְּבִרי

 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַהֲאֵכל
 ַהֲאִכיִלי

  
  
  
  

 ַהֲאִכילּו
 ַהֲאֵכְלָנה

  
   

Futuro 
 ַאֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכיל
 ַּתֲאִכילי
 ַיֲאִכיל
 ַּתֲאִכיל
 ַנֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכילּו

 ֵכְלָנהַּתֲא
 ַיֲאִכילּו

  ַּתֲאֵכְלָנה

Pasado 
 ֶהֱאַכְלִּתי

  
 ֶהֱאַכְלָּת
 ֶהֱאַכְלְּת
 ֶהֱאִכיל

 ֶהֱאִכיָלה
 ֶהֱאַכְלנּו

  
 ֶהֱאַכְלֶּתם
 ֶהֱאַכְלֶּתן
 ֶהֱאִכיְלּו
  ֶהֱאִכיְלּו

Presente 
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים
  ַמֲאִכילֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי

 רִיְתַקֵׁש
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ּוִהְתַקְׁשר

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 אחד

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַטֵהר
 ַטֲהִרי

  
  
  
  
 ֲהרּוַט

 ַטֵהְרָנה
  
   

Futuro 
 ֲאַטֵהר

  
 ְּתַטֵהר
 ְּתַטֲהִרי
 ְיַטֵהר
 ְּתַטֵהר
 ְנַטֵהר

  
 ְּתַטֲהרּו

 ְּתַטֵהְרָנה
 ְיַטֲהרּו

  ְּתַטֵהְרָנה

Pasado 
 ִטַהְרִּתי

  
 ִטַהְרָּת
 ִטַהְרְּת
 ִטֵהר

 ִטֲהָרה
 ִטַהְרנּו

  
 ִטַהְרֶּתם
 ִטַהְרֶּתן
 ִטֲהרּו
  ִטֲהרּו

Presente 
 ְמַטֵהר

 ְמַטֶהֶרת
 ְמַטֵהר

 ְמַטֶהֶרת
 ְמַטֵהר

 ְמַטֶהֶרת
 ְמַטֲהִרים
 ְמַטֲהרֹות
 ְמַטֲהִרים
 ְמַטֲהרֹות
 ְמַטֲהִרים
  ְמַטֲהרֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻרַחם

  
 ְּתֻרַחם

 ֻרֲחִמיְּת
 ְיֻרַחם
 ְּתֻרַחם
 ְנֻרַחם

  
 ְּתֻרֲחמּו

 ְּתֻרַחְמָנה
 ְיֻרֲחמּו

  ְּתֻרַחְמָנה

Pasado 
 ֻרַחְמִּתי

  
 ֻרַחְמָּת
 ֻרַחְמְּת
 ֻרַחם

 ֻרֲחָמה
 ֻרַחְמנּו

  
 ֻרַחְמֶּתם
 ֻרַחְמֶּתן
 ֻרֲחמּו
  ֻרֲחמּו

Presente 
 ְמֻרָחם

 ְמֻרֶחֶמת
 ְמֻרָחם
 ֶמתְמֻרֶח

 ְמֻרָחם
 ְמֻרֶחֶמת
 ְמֻרָחִמים
 ְמֻרָחמֹות
 ְמֻרָחִמים
 ְמֻרָחמֹות
 ְמֻרָחִמים
  ְמֻרָחמֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר

 ְתַקְׁשִריִּת
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן

 ְתַקְׁשרּוִה
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 אחז

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֱאמֹר
 ִאְמִרי

  
  
  
  

 ִאְמרּו
 ֱאמְֹרָנה

  
   

Futuro 
 אַֹמר

  
 ּתֹאַמר
 ּתֹאְמִרי
 יֹאַמר
 ּתֹאַמר
 נֹאַמר

  
 ּתֹאְמרּו

 ּתֹאַמְרָנה
 יֹאְמרּו

  ּתֹאַמְרָנה

Pasado 
 ָאַמְרִּתי

  
 ָאַמְרָּת
 ָאַמְרְּת
 ָאַמר

 ָאְמָרה
 ָאַמְרנּו

  
 ֲאַמְרֶּתם
 ןֲאַמְרֶּת
 ָאְמרּו
  ָאְמרּו

Presente 
 אֹוֵמר

 אֹוֶמֶרת
 אֹוֵמר

 אֹוֶמֶרת
 אֹוֵמר

 אֹוֶמֶרת
 אֹוְמִרים
 אֹוְמרֹות
 אֹוְמִרים
 אֹוְמרֹות
 אֹוְמִרים
  אֹוְמרֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵהָאֵסף
 ֵהָאְסִפי

  
  
  
  

 ֵהָאְספּו
 ֵהָאַסְפָנה

  
   

Futuro 
 ֵאָאֵסף

  
 ֵּתָאֵסף
 ֵּתָאְסִפי
 ֵיָאֵסף
 ֵּתָאֵסף
 ֵנָאֵסף

  
 ֵּתָאֵספּו

 ֵּתָאַסְפָנה
 ֵיָאְספּו

  ֵּתָאַסְפָנה

Pasado 
 ֶנֱאַסְפִּתי

  
 ֶנֱאַסְפָּת
 ֶנֱאַסְפְּת
 ֶנֱאַסף

 ֶנֶאְסָפה
 ֶנֱאַסְפנּו

  
 ֶנֱאַסְפֶּתם
 ֶנֱאַסְפֶּתן
 ֶנֶאְספּו

  ְספּוֶנֶא

Presente 
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
  ֶנֱנָספֹות
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 אים

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַקֵּים
 ַקְּיִמי

  
  
  
  

 ַקְּימּו
 ַקֵּיְמָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַקֵּים

  
 ְּתַקֵּים
 ְּתַקְּיִמי
 ְיַקֵּים

 ְּתַקְּיִמי
 ְנַקֵּים

  
 ְּתַקְּימּו

 ְּתַקֵּיְמָנה
 ְיַקְּימּו

  ְּתַקֵּיְמָנה

Pasado 
 ִקַּיְמִּתי

  
 ִקַּיְמָּת
 ִקַּיְמְּת
 ִקֵּים

 ִקְּיָמה
 ִקַּיְמנּו

  
 ִקַּיְמֶּתם
 ִקַּיְמֶּתן
 ִקְּימּו
  מּוִקְּי

Presente 
 ְמַקֵּים

 ְמַקֶּיֶמת
 ְמַקֵּים

 ְמַקֶּיֶמת
 ְמַקֵּים

 ְמַקֶּיֶמת
 ְמַקְּיִמים
 ְמַקְּימֹות
 ְמַקְּיִמים
 ְמַקְּימֹות
 ְמַקְּיִמים
  ְמַקְּימֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ֻכַּבדְּת

 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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 אכזב

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַּפְרֵסם
 ַּפְרְסִמי

  
  
  
  

 ַּפְרְסמּו
 Sַּפְרֵסְמָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַפְרֵסם

  
 ְּתַפְרֵסם
 ְּתַפְרְסִמי

 ְיַקֵּים
 ְּתַפְרֵסם
 ְנַפְרֵסם

  
 ְּתַפְרְסמּו

 ְּתַפְרֵסְמָנה
 ְיַפְרְסמּו

  ְּתַפְרֵסְמָנה

Pasado 
 ִּפְרַסְמִּתי

  
 ִּפְרַסְמָּת
 ִּפְרַּסְמְּת
 ִּפְרֵסם

 ִּפְרְסָמה
 ִּפְרַסְמנּו

  
 ִּפְרַסְמתם

 ְרַסְמֶּתןִּפ
 ִּפְרְסמּו
  ִּפְרְסמּו

Presente 
 ְמַפְרֵסם

 ְמַפְרֶסֶמת
 ְמַפְרֵסם

 ְמַפְרֶסֶמת
 ְמַפְרֵסם

 ְמַפְרֶסֶמת
 ְמַפְרְסִמים
 ְמַפְרְסמֹות
 ְמַפְרְסִמים
 ְמַפְרְסמֹות
 ְמַפְרְסִמים
  ְמַפְרְסמֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ֵּבלִהְתַּבְל
 ִהְתַּבְלְּבִלי

  
  
  
  

 ִהְתַּבְלְּבלּו
 ִהְתַּבְלֵּבְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַּבְלֵּבל

  
 ִּתְתַּבְלֵּבל
 ִּתְתַּבְלְּבִלי
 ִיְתַּבְלֵּבל
 ִּתְתַּבְלֵּבל
 ִנְתַּבְלֵּבל

  
 ִּתְתַּבְלְּבלּו

 ִּתְתַּבְלֵּבְלָנה
 ִיְתַּבְלְּבלֹו
  ְלָנהִּתְתַּבְלֵּב

Pasado 
 ִהְתַּבְלֵּבְלִּתי

  
 ִהְתַּבְלֵּבְלָּת
 ִהְתַּבְלֵּבְלְּת
 ִהְתַּבְלֵּבל

 ִהְתַּבְלְּבָלה
 ִהְתַּבְלֵּבְלנּו

  
 ִהְתַּבְלֵּבְלֶּתם
 ִהְתַּבְלֵּבְלֶּתן
 ִהְתַּבְלְּבלּו
  ִהְתַּבְלְּבלּו

Presente 
 ִמְתַּבְלֵּבל

 ִמְתַּבְלֶּבֶלת
 ֵּבלִמְתַּבְל

 ִמְתַּבְלֶּבֶלת
 ִמְתַּבְלֵּבל

 ִמְתַּבְלֶּבֶלת
 ִמְתַּבְלְּבִלים
 ִמְתַּבְלְּבלֹות
 ִמְתַּבְלְּבִלים
 ִמְתַּבְלְּבלֹות
 ִמְתַּבְלְּבִלים
  ִמְתַּבְלְּבלֹות
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 אכל

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֱאמֹר
 ִאְמִרי

  
  
  
  

 ִאְמרּו
 ֱאמְֹרָנה

  
   

Futuro 
 אַֹמר

  
 ּתֹאַמר
 ּתֹאְמִרי
 יֹאַמר
 ּתֹאַמר
 נֹאַמר

  
 ּתֹאְמרּו

 ּתֹאַמְרָנה
 יֹאְמרּו

  ּתֹאַמְרָנה

Pasado 
 ָאַמְרִּתי

  
 ָאַמְרָּת
 ָאַמְרְּת
 ָאַמר

 ָאְמָרה
 ָאַמְרנּו

  
 ֲאַמְרֶּתם
 ֲאַמְרֶּתן
 ָאְמרּו
  ָאְמרּו

Presente 
 אֹוֵמר

 אֹוֶמֶרת
 אֹוֵמר

 אֹוֶמֶרת
 אֹוֵמר

 אֹוֶמֶרת
 אֹוְמִרים
 אֹוְמרֹות
 אֹוְמִרים
 אֹוְמרֹות
 אֹוְמִרים
  אֹוְמרֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַהֲאֵכל
 ַהֲאִכיִלי

  
  
  
  

 ַהֲאִכילּו
 ַהֲאֵכְלָנה

  
   

Futuro 
 ַאֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכיל
 יליַּתֲאִכ
 ַיֲאִכיל
 ַּתֲאִכיל
 ַנֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכילּו
 ַּתֲאֵכְלָנה
 ַיֲאִכילּו

  ַּתֲאֵכְלָנה

Pasado 
 ֶהֱאַכְלִּתי

  
 ֶהֱאַכְלָּת
 ֶהֱאַכְלְּת
 ֶהֱאִכיל

 ֶהֱאִכיָלה
 ֶהֱאַכְלנּו

  
 ֶהֱאַכְלֶּתם
 ֶהֱאַכְלֶּתן
 ֶהֱאִכיְלּו
  ֶהֱאִכיְלּו

Presente 
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים
  ַמֲאִכילֹות
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 אלף

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 יְּתֻכְּבִד
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד
 ֶדתְמֻכֶּב

 ְמֻכָּבד
 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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 אמן

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ַדֵּברְּת

 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 רְמַדֵּב

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי

 ַּבדְיֻכ
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַהֲאֵכל
 ַהֲאִכיִלי

  
  
  
  

 ַהֲאִכילּו
 ַהֲאֵכְלָנה

  
   

Futuro 
 ַאֲאִכיל

  
 ילַּתֲאִכ

 ַּתֲאִכילי
 ַיֲאִכיל
 ַּתֲאִכיל
 ַנֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכילּו
 ַּתֲאֵכְלָנה
 ַיֲאִכילּו

  ַּתֲאֵכְלָנה

Pasado 
 ֶהֱאַכְלִּתי

  
 ֶהֱאַכְלָּת
 ֶהֱאַכְלְּת
 ֶהֱאִכיל

 ֶהֱאִכיָלה
 ֶהֱאַכְלנּו

  
 ֶהֱאַכְלֶּתם
 ֶהֱאַכְלֶּתן
 ֶהֱאִכיְלּו
  ֶהֱאִכיְלּו

Presente 
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים
  ַמֲאִכילֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ְרנּוִהְתַקַׁש

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 אמר

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֱאמֹר
 ִאְמִרי

  
  
  
  

 ִאְמרּו
 ֱאמְֹרָנה

  
   

Futuro 
 אַֹמר

  
 ּתֹאַמר
 ּתֹאְמִרי
 יֹאַמר
 ּתֹאַמר
 נֹאַמר

  
 ּתֹאְמרּו

 ּתֹאַמְרָנה
 יֹאְמרּו

  ּתֹאַמְרָנה

Pasado 
 ָאַמְרִּתי

  
 ָאַמְרָּת
 ָאַמְרְּת

 ַמרָא
 ָאְמָרה
 ָאַמְרנּו

  
 ֲאַמְרֶּתם
 ֲאַמְרֶּתן
 ָאְמרּו
  ָאְמרּו

Presente 
 אֹוֵמר

 אֹוֶמֶרת
 אֹוֵמר

 אֹוֶמֶרת
 אֹוֵמר

 אֹוֶמֶרת
 אֹוְמִרים
 אֹוְמרֹות
 אֹוְמִרים
 אֹוְמרֹות
 אֹוְמִרים
  אֹוְמרֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵהָאֵסף
 ִפיֵהָאְס

  
  
  
  

 ֵהָאְספּו
 ֵהָאַסְפָנה

  
   

Futuro 
 ֵאָאֵסף

  
 ֵּתָאֵסף
 ֵּתָאְסִפי
 ֵיָאֵסף
 ֵּתָאֵסף
 ֵנָאֵסף

  
 ֵּתָאֵספּו

 ֵּתָאַסְפָנה
 ֵיָאְספּו

  ֵּתָאַסְפָנה

Pasado 
 ֶנֱאַסְפִּתי

  
 ֶנֱאַסְפָּת
 ֶנֱאַסְפְּת
 ֶנֱאַסף

 ֶנֶאְסָפה
 ֶנֱאַסְפנּו

  
 ֶנֱאַסְפֶּתם
 ֶנֱאַסְפֶּתן
 ֶנֶאְספּו
  ֶנֶאְספּו

Presente 
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
  ֶנֱנָספֹות
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 אמת

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַאֵּמת
 יַאְּמִת

  
  
  
  

 ַאְּמתּו
 ַאֵּמְתָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַאֵּמת

  
 ְּתַאֵּמת
 ְּתַאְּמִתי
 ְיַאֵּמת
 ְּתַאֵּמת
 ְנַאֵּמת

  
 ְּתַאְּמתּו

 ְּתַאֵּמְתָנה
 ְיַאְּמתּו

  ְּתַאֵּמְתָנה

Pasado 
 ִאַּמִּתי

  
 ִאַּמָּת

 ִהְתַאַּמְּת
 ִאֵּמת

 ִאְּמָתה
 ִאַּמְתנּו

  
 ִאַּמֶּתם
 ִאַּמֶּתן
 ִאְּמתּו
  ִאְּמתּו

Presente 
 ְמַאֵּמת

 ְמַאֶּמֶתת
 ְמַאֵּמת

 ְמַאֶּמֶתת
 ְמַאֵּמת

 ְמַאֶּמֶתת
 ְמַאְּמִתים
 ְמַאְּמתֹות
 ְמַאְּמִתים
 ְמַאְּמתֹות
 ְמַאְּמִתים
  ְמַאְּמתֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻזַּפת

  
 ְּתֻזַּפת
 ְּתֻזְּפִתי
 ְיֻזַּפת
 ְּתֻזַּפת
 ְנֻזַּפת

  
 ְּתֻזְּפתּו

 ְּתֻזַּפְתָנה
 ְיֻזְּפתּו

  ְּתֻזַּפְתָנה

Pasado 
 ֻזַּפִּתי

  
 ֻזַּפָּת
 ֻזַּפְּת
 ֻזַּפת

 ֻזְּפָתה
 ֻזַּפְתנּו

  
 ֻזָּפֶּתם
 ֻזָּפֶּתן
 ֻזְּפתּו
  ֻזְּפתּו

Presente 
 ְמֻזָּפת

 ְמֻזֶּפֶתת
 ְמֻזָּפת

 ְמֻזֶּפֶתת
 ְמֻזָּפת

 ְמֻזֶּפֶתת
 ְמֻזָּפִתים
 ְמֻזָּפתֹות
 ְמֻזָּפִתים
 ְמֻזָּפתֹות
 ְמֻזָּפִתים
  ְמֻזָּפתֹות

 

http://www.VERBOSHEBREOS.COM.AR
http://www.CURSODEHEBREO.COM.AR


WWW.VERBOSHEBREOS.COM.AR 
WWW.CURSODEHEBREO.COM.AR 

19

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַאֵּמת
 ִהְתַאְּמִתי

  
  
  
  

 תּוִהְתַאְּמ
 ִהְתַאֵּמְתָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַאֵּמת

  
 ִּתְתַאֵּמת
 ִּתְתַאְּמִתי
 ִיְתַאֵּמת
 ִּתְתַאֵּמת
 ִנְתַאֵּמת

  
 ִּתְתַאְּמתּו

 ִּתְתַאֵּמְתָנה
 ִיְתַאְּמתֹו

  ִּתְתַאֵּמְתָנה

Pasado 
 ִהְתַאַּמִּתי

  
 ִהְתַאַּמָּת
 ִהְתַאַּמְּת
 ִהְתַאֵּמת

 ְּמָתהִהְתַא
 ִהְתַאַּמְתנּו

  
 ִהְתַאַּמֶּתם
 ִהְתַאַּמֶּתן
 ִהְתַאְּמתּו
  ִהְתַאְּמתּו

Presente 
 ִמְתַאֵּמת

 ִמְתַאֶּמֶתת
 ִמְתַאֵּמת

 ִמְתַאֶּמֶתת
 ִמְתַאֵּמת

 ִמְתַאֶּמֶתת
 ִמְתַאְּמִתים
 ִמְתַאְּמתֹות
 ִמְתַאְּמִתים
 ִמְתַאְּמתֹות
 ִמְתַאְּמִתים

  תֹותִמְתַאְּמ
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 אסר

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֱארֹז
 ִאְרִזי

  
  
  
  

 ִאְרֹזּו
 ֱארְֹזָנה

  
   

Futuro 
 ֶאֱארֹז

  
 ֶּתֱארֹז
 ַּתַאְרִזי
 ֶיֱארֹז
 ֶּתֱארֹז
 ֶנֱארֹז

  
 ַּתַאְרזּו

 ֶּתֱארֹזָנה
 ַיַאְרזּו

  ֶּתֱארֹזָנה

Pasado 
 ָאַרְזִּתי

  
 ַרְזָּתָא

 ָאַרְזְּת
 ָאַרז

 ָאְרָזה
  

 ָאַרְזנּו
 ֲאַרְזֶּתם
 ֲאַרְזֶּתן
 ָאְרזּו
  ָאְרזּו

Presente 
 אֹוֵרז

 אֹוֶרֶזת
 אֹוֵרז

 אֹוֶרֶזת
 אֹוֵרז

 אֹוֶרֶזת
 אֹוְרִזים
 אֹוְרזֹות
 אֹוְרִזים
 אֹוְרזֹות
 אֹוְרִזים
  אֹוְרזֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵהָאֵסף
 ֵהָאְסִפי

  
  
  
  

 ֵהָאְספּו
 ֵהָאַסְפָנה

  
   

Futuro 
 ֵאָאֵסף

  
 ֵּתָאֵסף
 ֵּתָאְסִפי
 ֵיָאֵסף
 ֵּתָאֵסף
 ֵנָאֵסף

  
 ֵּתָאֵספּו

 ֵּתָאַסְפָנה
 ֵיָאְספּו

  ֵּתָאַסְפָנה

Pasado 
 ֶנֱאַסְפִּתי

  
 ֶנֱאַסְפָּת
 ֶנֱאַסְפְּת
 ֶנֱאַסף

 ֶנֶאְסָפה
 ֶנֱאַסְפנּו

  
 ֶנֱאַסְפֶּתם
 ֶנֱאַסְפֶּתן
 ֶנֶאְספּו
  ֶנֶאְספּו

Presente 
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
  ֶנֱנָספֹות
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 ארז

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֱארֹז
 ִאְרִזי

  
  
  
  

 ִאְרֹזּו
 ֱארְֹזָנה

  
   

Futuro 
 ֶאֱארֹז

  
 ֶּתֱארֹז
 ַּתַאְרִזי
 ֶיֱארֹז
 ֶּתֱארֹז
 ֶנֱארֹז

  
 ַּתַאְרזּו

 ֶּתֱארֹזָנה
 ַיַאְרזּו

  ֶּתֱארֹזָנה

Pasado 
 ָאַרְזִּתי

  
 ָאַרְזָּת
 ָאַרְזְּת
 ָאַרז

 ָאְרָזה
  

 נּוָאַרְז
 ֲאַרְזֶּתם
 ֲאַרְזֶּתן
 ָאְרזּו
  ָאְרזּו

Presente 
 אֹוֵרז

 אֹוֶרֶזת
 אֹוֵרז

 אֹוֶרֶזת
 אֹוֵרז

 אֹוֶרֶזת
 אֹוְרִזים
 אֹוְרזֹות
 אֹוְרִזים
 אֹוְרזֹות
 אֹוְרִזים
  אֹוְרזֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵהָאֵסף
 ֵהָאְסִפי

  
  
  
  

 ְספּוֵהָא
 ֵהָאַסְפָנה

  
   

Futuro 
 ֵאָאֵסף

  
 ֵּתָאֵסף
 ֵּתָאְסִפי
 ֵיָאֵסף
 ֵּתָאֵסף
 ֵנָאֵסף

  
 ֵּתָאֵספּו

 ֵּתָאַסְפָנה
 ֵיָאְספּו

  ֵּתָאַסְפָנה

Pasado 
 ֶנֱאַסְפִּתי

  
 ֶנֱאַסְפָּת
 ֶנֱאַסְפְּת
 ֶנֱאַסף

 ֶנֶאְסָפה
 ֶנֱאַסְפנּו

  
 ֶנֱאַסְפֶּתם

 ַסְפֶּתןֶנֱא
 ֶנֶאְספּו
  ֶנֶאְספּו

Presente 
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
  ֶנֱנָספֹות
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 ארח

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ָאַרח
 ָאְרִחי

  
  
  
  

 ָאְרחּו
 ָאַרְחָנה

  
   

Futuro 
 ֲאָאַרח

  
 ְּתָאַרח
 ְּתָאַרִחי
 ְיָאַרח
 ְּתָאַרח
 ְנָאַרח

  
 ְּתָאְרחּו

 ְּתָאַרְחָנה
 ְיָאְרחּו

  ְּתָאַרְחָנה

Pasado 
 ֵאַרְחִּתי

  
 ֵאַרְחָּת
 ֵאַרְחְּת
 ֵאַרח

 ֵאְרָחה
 ֵאַרְחנּו

  
 ֵאַרְחֶּתם
 ֵאַרְחֶּתן
 ֵאְרחּו
  חּוֵאְר

Presente 
 ְמָאֵרַח

 ְמָאַרַחת
 ְמָאֵרַח

 ְמָאַרַחת
 ְמָאֵרַח

 ְמָאַרַחת
 ְמָאְרִחים
 ְמָאְרחֹות
 ְמָאְרִחים
 ְמָאְרחֹות
 ְמָאְרִחים
  ְמָאְרחֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַּבַּקע
 ִהְתַּבְּקִעי

  
  
  
  

 ִהְתַּבְּקעּו
 ַּקְעָנהִהְתַּב

  
   

Futuro 
 ֶאְתַּבַּקע

  
 ִּתְתַּבַּקע
 ִּתְתַּבְּקִעי
 ִיְתַּבַּקע
 ִּתְתַּבַּקע
 ִנְתַּבַּקע

  
 ִּתְתַּבְּקעּו

 ִתְתַּבַּקְעָנה
 ִיְתַּבְּקעֹו

  ִתְתַּבַּקְעָנה

Pasado 
 ִהְתַּבַּקְעִּתי

  
 ִהְתַּבַּקְעָּת
 ִהְתַּבַּקְעְּת
 ִהְתַּבַּקע

 ִהְתַּבְּקָעה
 ִהְתַּבַּקְענּו

  
 ִהְתַּבַּקְעֶּתם
 ִהְתַּבַּקְעֶּתן
 ִהְתַּבְּקעּו
  ִהְתַּבְּקעּו

Presente 
 ִמְתַּבֵּקַע

 ִמְתַּבַּקַעת
 ִמְתַּבֵּקַע

 ִמְתַּבַּקַעת
 ִמְתַּבֵּקַע

 ִמְתַּבַּקַעת
 ִמְתַּבְּקִעים
 ִמְתַּבְּקעֹות
 ִמְתַּבְּקִעים

 עֹותִמְתַּבְּק
 ִמְתַּבְּקִעים
  ִמְתַּבְּקעֹות
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 אשם

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֱאַרְך
 ִאְרִכי

  
  
  
  

 ִאְרכּו
 ֱאַרְכָנה

  
   

Futuro 
 ֶאֱאַרְך

  
 ֶּתֱאַרְך
 ֶּתֶאְרִכי
 ֶיֱאַרְך
 ֶיֱאַרְך
 ֶנֱאַרְך

  
 ֶּתֵאַרכּו

 ֶּתֱאַרְכָנה
 ֶיֵאְרכו
  ַרְכָנהֶּתֱא

Pasado 
 ָאַרְכִּתי

  
 ָאַרְכָּת
 ָאַרְכְּת
 ָאַרְך

 ָאְרָכה
 ָאַרְכנּו

  
 ֲאַרְכֶּתם
 ֲאַרְכֶּתן
 ָאְרכּו
  ָאְרכּו

Presente 
 אֹוֵרְך

 אֹוֶרֶכת
 אֹוֵרְך

 אֹוֶרֶכת
 אֹוֵרְך

 אֹוֶרֶכת
 אֹוְרִכים
 אֹוְרכֹות
 אֹוְרִכים
 אֹוְרכֹות
 אֹוְרִכים

  כֹותאֹוְר
 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵהָאֵסף
 ֵהָאְסִפי

  
  
  
  

 ֵהָאְספּו
 ֵהָאַסְפָנה

  
   

Futuro 
 ֵאָאֵסף

  
 ֵּתָאֵסף
 ֵּתָאְסִפי
 ֵיָאֵסף
 ֵּתָאֵסף
 ֵנָאֵסף

  
 ֵּתָאֵספּו

 ֵּתָאַסְפָנה
 ֵיָאְספּו

  ֵּתָאַסְפָנה

Pasado 
 ֶנֱאַסְפִּתי

  
 ֶנֱאַסְפָּת
 ֶנֱאַסְפְּת
 ֶנֱאַסף

 ֶנֶאְסָפה
 ֶנֱאַסְפנּו

  
 ֶנֱאַסְפֶּתם
 ֶנֱאַסְפֶּתן
 ֶנֶאְספּו
  ֶנֶאְספּו

Presente 
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
  תֶנֱנָספֹו
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַהֲאֵכל
 ַהֲאִכיִלי

  
  
  
  

 ַהֲאִכילּו
 ַהֲאֵכְלָנה

  
   

Futuro 
 ַאֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכיל
 ַּתֲאִכילי
 ַיֲאִכיל
 ַּתֲאִכיל
 ַנֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכילּו
 ַּתֲאֵכְלָנה
 ַיֲאִכילּו

  ַּתֲאֵכְלָנה

Pasado 
 ְלִּתיֶהֱאַכ

  
 ֶהֱאַכְלָּת
 ֶהֱאַכְלְּת
 ֶהֱאִכיל

 ֶהֱאִכיָלה
 ֶהֱאַכְלנּו

  
 ֶהֱאַכְלֶּתם
 ֶהֱאַכְלֶּתן
 ֶהֱאִכיְלּו
  ֶהֱאִכיְלּו

Presente 
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים
 תַמֲאִכילֹו

 ַמֲאִכיִלים
  ַמֲאִכילֹות
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 בגד

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים

  ְדקֹותּבֹו
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 בדק

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ַדְקָּתָּב

 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּפֵקד
 ִהָּפְקִדי

  
  
  
  

 ִהָּפְקדּו
 ִהָּפַקְדָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּפֵקד

  
 ִּתָּפֵקד
 ִּתָּפְקִדי
 ִיָּפֵקד
 ִּתָּפֵקד
 ִנָּפֵקד

  
 ִּתָּפְקדּו

 ִּתָּפַקְדָנה
 ִיָּפְקדּו

  ִּתָּפַקְדָנה

Pasado 
 ִנְפַקְדִּתי

  
 ְפַקְדָּתִנ

 ִנְפַקְדְּת
 ִנְפַקד

 ִנְפְקָדה
 ִנְפַקְדנּו

  
 ִנְפַקְדֶּתם
 ִנְפַקְדֶּתן
 ִנְפְקדּו
  ִנְפְקדּו

Presente 
 ִנְפָקד

 ִנְפֶקֶדת
 ִנְפָקד

 ִנְפֶקֶדת
 ִנְפָקד

 ִנְפֶקֶדת
 ִנְפָקִדים
 ִנְפָקדֹות
 ִנְפָקִדים
 ִנְפָקדֹות
 ִנְפָקִדים
  ִנְפָקדֹות
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 בוא

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  ַהּפַֹעלבֹוא–ֵׁשם 

  
  

 ּבֹוא
 ּבֹוִאי

  
  
  
  

 ּבֹואּו
 ּבֹאָנה

   

Futuro 
 ׁשֶֹרשבוא

 ָאבֹוא
  

 ָּתבֹוא
 ָּתבֹוִאי
 ָיבֹוא
 ָּתבֹוא
 ָנבֹוא

  
 ָּתבֹואּו

 ָּתבֹואָנה
   

Pasado 
 ִצּוּוי

 ָּבאִתי
  

 ָּבאָת
 ָּבאת
 ָּבא

 ָּבָאה
 ָּבאנּו

  
 ָּבאֶתם
 ָּבאֶתן
  ָּבאּו

Presente 
 ָעִתיד
 ָּבא

 ָּבָאה
 ָּבא

 ָּבָאה
 ָּבא

 ָּבָאה
 ָּבִאים
 ָּבאֹות
 ָּבִאים
 ָּבאֹות
  ָּבִאים

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ָהִביִאי

  
  
  
  

 ָהִביאּו
 ָהֵבאָנה

  
   

Futuro 
 אִביא

  
 ָּתִביא
 ָּתִביִאי
 ָיִביא
 ָּתִביא
 ָנִביא

  
 ָּתִביאּו
 ָּתֵבאָנה
 ָיִביאּו

  ָּתֵבאָנה

Pasado 
 ֵהֵבְאִתי

  
 ֵהֵבְאָת
 ֵהֵבְאְת
 ֵהִביא

 ֵהִביָאה
 ֵהֵבאנּו

  
 ֲהֵבאֶתם
 ֲהֵבאֶתן
 ֵהִביאּו
  ֵהִביאּו

Presente 
 ֵמִביא

 ְמִביָאה
 ֵמִביא

 ְמִביָאה
 ֵמִביא

 ְמִביָאה
 ְמִביִאים
 ְמִביאֹות
 ְמִביִאים
 ְמִביאֹות
 ְמִביִאים
  ְמִביאֹות
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  ַהּפַֹעל–ֵׁשם 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ׁשֶֹרשבוא

 אּוָבא
  

 ּתּוָבא
 ּתּוְבִאי
 יּוָבא
 ּתּוָבא
 נּוָבא

  
 ּתּוְבאּו

 ּתּוֶבאָנה
  יּוְבאּו

Pasado 
 ִצּוּוי

 הּוֵבאִתי
  

 הּוֵבאָת
 הּוֵבאְת
 הּוָבא

 הּוְבָאה
  
  

 הּוֵבאֶּתם
 הּוֵבאֶּתן
  הּוְבאּו

Presente 
 ָעִתיד
 מּוָבא

 מּוֵבאת
 מּוָבא

 מּוֵבאת
 מּוָבא

 מּוֵבאת
 מּוָבִאים
 מּוָבאֹות
 מּוָבִאים
 מּוָבאֹות
  מּוָבִאים
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 בחר

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 מּוַיְסִּכי

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֲאִלים

 ֹוֲאלֹותׁש
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
  ׁשֹוֲאלֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּׁשֵאל
 ִהָּׁשֲאִלי

  
  
  
  

 ִהָּׁשֲאלּו
 ִהָּׁשַאְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּׁשֵאל

  
 ִּתָּׁשֵאל
 ִּתָּׁשֲאִלי
 ִיָּׁשֵאל
 ִּתָּׁשֵאל
 ִנָּׁשֵאל

  
 ָּׁשֲאלּוִּת

 ִּתָּׁשַאְלָנה
 ִיָּׁשֲאלּו

  ִּתָּׁשַאְלָנה

Pasado 
 ִנְׁשַאְלִּתי

  
 ִנְׁשַאְלָּת
 ִנְׁשַאְלְּת
 ִנְׁשַאל

 ִנְשֲאָלה
 ִנְׁשַאְלנּו

  
 ִנְׁשַאְלֶּתם
 ִנְׁשַאְלֶּתן
 ִנְׁשֲאלּו
  ִנְׁשֲאלּו

Presente 
 ִנְׁשָאל

 ִנְׁשֶאֶלת
 ִנְׁשָאל
 תִנְׁשֶאֶל
 ִנְׁשָאל

 ִנְׁשֶאֶלת
 ִנְּשָאִלים
 ִנְּשָאלֹות
 ִנְּשָאִלים
 ִנְּשָאלֹות
 ִנְּשָאִלים
  ִנְּשָאלֹות
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 בחר

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ִמיַּתְסִּכי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
  ׁשֹוֲאלֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּׁשֵאל
 ִהָּׁשֲאִלי

  
  
  
  

 ִהָּׁשֲאלּו
 ִהָּׁשַאְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּׁשֵאל

  
 ִּתָּׁשֵאל
 ִּתָּׁשֲאִלי
 ִיָּׁשֵאל
 ִּתָּׁשֵאל
 ִנָּׁשֵאל

  
 ִּתָּׁשֲאלּו

 ִּתָּׁשַאְלָנה
 ִיָּׁשֲאלּו

  ִּתָּׁשַאְלָנה

Pasado 
 ִנְׁשַאְלִּתי

  
 ִנְׁשַאְלָּת
 ִנְׁשַאְלְּת
 ִנְׁשַאל

 ִנְשֲאָלה
 ִנְׁשַאְלנּו

  
 ִנְׁשַאְלֶּתם
 ןִנְׁשַאְלֶּת
 ִנְׁשֲאלּו
  ִנְׁשֲאלּו

Presente 
 ִנְׁשָאל

 ִנְׁשֶאֶלת
 ִנְׁשָאל

 ִנְׁשֶאֶלת
 ִנְׁשָאל

 ִנְׁשֶאֶלת
 ִנְּשָאִלים
 ִנְּשָאלֹות
 ִנְּשָאִלים
 ִנְּשָאלֹות
 ִנְּשָאִלים
  ִנְּשָאלֹות
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 בין

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהִביִני
 ָהִביִני

  
  
  
  

 ָהִבינּו
 ָהֵביָּנה

  
   

Futuro 
 ָאִבין

  
 ָּתִבין
 ָּתִביִני
 ָיִבין
 ָּתִבין
 ָנִבין

  
 ָּתִבינּו
 ָּתֵבָּנה
 ָיִביאּו
  ָּתֵבָּנה

Pasado 
 ֵהַבְנִּתי

  
 ֵהַבְנָּת
 ֵהַבְנְּת
 ֵהִבין

 ֵהִביָנה
 ֵהַבּנּו

  
 ֲהַבְנֶּתם
 ֲהַבְנֶּתן
 ֵהִבינּו

  ִבינּוֵה

Presente 
 ֵמִבין

 ְמִביָנה
 ֵמִבין

 ְמִביָנה
 ֵמִבין

 ְמִביָנה
 ְמִביִנים
 ְמִבינֹות
 ְמִביִנים
 ְמִבינֹות
 ְמִביִנים
  ְמִבינֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 אּוַקם

  
 ּתּוַקם
 ּתּוְקִמי
 יּוַקם
 ּתּוַקם
 נּוַקם

  
 ּתּוְקמּו

 ּתּוַקְמָנה
 יּוְקמּו

  ּתּוַקְמָנה

Pasado 
 הּוַקְמִּתי

  
 הּוַקְמָּת
 ֵהַבְנְּת

 הּוַקְמְּת
 הּוְקָמה
 הּוַקְמנּו

  
 הּוַקְמֶּתם
 הּוַקְמֶּתן
 הּוְקמּו
  הּוְקמּו

Presente 
 מּוָקם

 מּוֶקֶמת
 מּוָקם

 מּוֶקֶמת
 מּוָקם

 ֶקֶמתמּו
 מּוָקִמים
 ְמִבינֹות
 מּוָקִמים
 מּוָקמֹות
 מּוָקִמים
  מּוָקמֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתקֹוֵמם
 ִהְתקֹוְמִמי

  
  
  
  

 ִהְתקֹוְממּו
 ִהְתקֹוֵמְמָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתקֹוֵמם

  
 ִּתְתקֹוֵמם
 ִּתְתקֹוְמִמי
 יִּתְתקֹוְמִמ
 ִּתְתקֹוֵמם
 ִנְתקֹוֵמם

  
 ִּתְתקֹוְממּו

 ִּתְתקֹוֵמְמָנה
 ִיְתקֹוְממֹו

  ִּתְתקֹוֵמְמָנה

Pasado 
 ִהְתקֹוַמְמִּתי

  
 ִהְתקֹוַמְמָּת
 ִהְתקֹוַמְמְּת
 ִהְתקֹוֵמם

 ִהְתקֹוְמָמה
 ִהְתקֹוַמְמנּו

  
 ִהְתקֹוַמְמֶּתם
 ִהְתקֹוַמְמֶּתן
 ִהְתקֹוְממּו

  ְממּוִהְתקֹו

Presente 
 ִמְתקֹוֵמם

 ִמְתקֹוֶמֶמת
 ִמְתקֹוֵמם

 ִמְתקֹוֶמֶמת
 ִמְתקֹוֵמם

 ִמְתקֹוֶמֶמת
 ִמְתקֹוְמִמים
 ִמְתקֹוְממֹות
 ִמְתקֹוְמִמים
 ִמְתקֹוְממֹות
 ִמְתקֹוְמִמים
  ִמְתקֹוְממֹות
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 גבל

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ןְּבַדְקֶּת
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 יְמָנהַהְסֵּכ

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ְסַּכְמֶּתםִה

 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ּוֻהְכַּפְלנ

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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 גדל

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּגַדל
 ִּגְדִלי

  
  
  
  

 ִּגְדלּו
 ְּגַדְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְגַּדל

  
 ִּתְגַּדל
 ִּתְגְּדִלי
 ִיְגַּדל
 ִּתְגַּדל
 ִנְגַּדל

  
 ִּתְגְּדלּו

 ִּתְגַּדְלָנה
 ִי ִיְגְּדלּו ְתקֹוְממֹו

  ִּתְגַּדְלָנה

Pasado 
 ָּגַדְלִּתי

  
 ָּגַדְלָּת
 ָּגַדְלְּת
 ָּגַדל

 ָּגְדָלה
 ָּגַדְלנּו

  
 ְּגַדְלֶּתם
 ְּגַדְלֶּתן
 ָּגְדלּו
  ָּגְדלּו

Presente 
 ָּגֵדל

 ְּגֵדָלה
 ָּגֵדל

 ְּגֵדָלה
 ָּגֵדל

 ְּגֵדָלה
 ְּגֵדִלים
 ְּגֵדלֹות
 ְּגֵדִלים
 ְּגֵדלֹות
 ְּגֵדִלים
  ְּגֵדלֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 רַדֵּב
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות
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Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ַּבְדֶּתםֻּכ

 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 יםַהְסֵּכ

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת

 ִּכיםִהְס
 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ְּתֻהְכַּפְל
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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 גור

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְׁשַכב
 ִׁשְכִבי

  
  
  
  

 ִׁשְכבּו
 ְׁשַכְבָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְׁשַּכב

  
 ִּתְׁשַּכב
 ִּתְׁשְּכִבי
 ִיְׁשַּכב
 ִּתְׁשַּכב
 ִנְׁשַּכב

  
 ִּתְׁשְּכבּו

 ִּתְׁשַּכְבָנה
 ְיְׁשְּכבּו

  ִּתְׁשַּכְבָנה

Pasado 
 ַכְבִּתיָׁש

  
 ָׁשַכְבָּת
 ָׁשַכְבְּת
 ָׁשַכב

 ָׁשְכָבה
 ָׁשַכְבנּו

  
 ָׁשַכְבֶּתם
 ָׁשַכְבֶּתן
 ָׁשְכבּו
  ָׁשְכבּו

Presente 
 ׁשֹוֵכב

 ׁשֹוֶכֶבת
 ׁשֹוֵכב

 ׁשֹוֶכֶבת
 ׁשֹוֵכב

 ׁשֹוֶכֶבת
 ׁשֹוְכִבים
 ׁשֹוְכבֹות
 ׁשֹוְכִבים
 ׁשֹוְכבֹות
 ׁשֹוְכִבים
  תׁשֹוְכבֹו

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתקֹוֵמם
 ִהְתקֹוְמִמי

  
  
  
  

 ִהְתקֹוְממּו
 ִהְתקֹוֵמְמָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתקֹוֵמם

  
 ִּתְתקֹוֵמם
 ִּתְתקֹוְמִמי
 ִּתְתקֹוְמִמי
 ִּתְתקֹוֵמם
 ִנְתקֹוֵמם

  
 ִּתְתקֹוְממּו

 ִּתְתקֹוֵמְמָנה
 מֹוִיְתקֹוְמ

  ִּתְתקֹוֵמְמָנה

Pasado 
 ִהְתקֹוַמְמִּתי

  
 ִהְתקֹוַמְמָּת
 ִהְתקֹוַמְמְּת
 ִהְתקֹוֵמם

 ִהְתקֹוְמָמה
 ִהְתקֹוַמְמנּו

  
 ִהְתקֹוַמְמֶּתם
 ִהְתקֹוַמְמֶּתן
 ִהְתקֹוְממּו
  ִהְתקֹוְממּו

Presente 
 ִמְתקֹוֵמם

 ִמְתקֹוֶמֶמת
 ִמְתקֹוֵמם

 ִמְתקֹוֶמֶמת
 ְתקֹוֵמםִמ

 ִמְתקֹוֶמֶמת
 ִמְתקֹוְמִמים
 ִמְתקֹוְממֹות
 ִמְתקֹוְמִמים
 ִמְתקֹוְממֹות
 ִמְתקֹוְמִמים
  ִמְתקֹוְממֹות
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 גזם

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  מּוִהְסִּכ

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 לָֻאְכַּפ

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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 גמר

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְקָנהְּבדֹ

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ּוָּבְדק

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות

 

http://www.VERBOSHEBREOS.COM.AR
http://www.CURSODEHEBREO.COM.AR


WWW.VERBOSHEBREOS.COM.AR 
WWW.CURSODEHEBREO.COM.AR 

41

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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 גנב

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  
 ְדקּוִּב

 ְּבדְֹקָנה
  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן

 קּוָּבְד
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 הִהָּזַכְרָנ

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם

 ְזַּכְרֶּתןִנ
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִּכיָמהִהְס
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת

 לֻהְכַּפ
 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר
 תִמְתַקֶׁשֶר

 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 גנן

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 סֹוֵבב
 סֹוְבִבי

  
  
  
  

 סֹוְבבּו
 סֹוֵבְבָנה

  
   

Futuro 
 ֲאסֹוֵבב

  
 ְּתסֹוֵבב
 ְּתסֹוְבִבי
 ְיסֹוֵבב
 ֵבבְּתסֹו

 ְנסֹוֵבב
  

 ִּתָּזְכרּו
 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 סֹוַבְבִּתי

  
 סֹוַבְבָּת
 סֹוַבְבְּת
 סֹוֵבב

 סֹוְבָבה
 סֹוַבְבנּו

  
 סֹוַבְבֶּתם
 סֹוַבְבֶּתן
 סֹוְבבּו
  סֹוְבבּו

Presente 
 ְמסֹוֵבב

 ְמסֹוֶבֶבת
 ְמסֹוֵבב

 ְמסֹוֶבֶבת
 ְמסֹוֵבב

 ְמסֹוֶבֶבת
 ְמסֹוְבִבים
 ְמסֹוְבבֹות
 ְמסֹוְבִבים
 ְמסֹוְבבֹות
 ְמסֹוְבִבים
  ְמסֹוְבבֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵסב
 ָהֵסִּבי

  
  
  
  

 ָהֵסּבּו
 ָהֵסְבָנה

  
   

Futuro 
 ָאֵסב

  
 ָּתֵסב
 ָּתֵסִּבי
 ָיֵסב
 ָּתֵסב
 ָנֵסב

  
 ָּתֵסּבּו

 ָּתֵסְבָנה
 ָיֵסּבּו

  ָּתֵסְבָנה

Pasado 
 ֵהַסְבִּתי

  
 ֵהַסְבָּת
 ֵהַסְבְּת
 ֵהֵסב

 ֵהַסְבה
 ֵהַסְבנּו

  
 ֲהַסְבֶּתם
 ֲהַסְבֶּתן
 ֵהֵסּבּו
  ֵהֵסּבּו

Presente 
 ֵמֵסב

 ְמִסָּבה
 ֵמֵסב

 ְמִסָּבה
 ֵמֵסב

 ְמִסָּבה
 ְמִסִּבים
 ְמִסּבֹות

 ִּביםְמִס
 ְמִסּבֹות
 ְמִסִּבים
  ְמִסּבֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 אָּוַצל

  
 ּתּוַצל
 ּתּוְצִּלי
 יּוַצל
 ּתּוַצל
 נּוַצל

  
 ּתּוַצּלּו

 ּתּוַצְלָנה
 ִיְתּגֹוֵלְלֹו
  ּתּוַצְלָנה

Pasado 
 ִּתיהּוַצְל

  
 הּוַצְלָּת
 הּוַצְלְּת
 הּוַצל

 הּוַצָּלה
 הּוַצְלנּו

  
 הּוַצְלֶּתם
 הּוַצְלֶּתן
 הּוַצּלּו
  הּוַצּלּו

Presente 
 מּוָצל
 מּוַצָּל
 מּוָצל
 מּוַצָּל
 מּוָצל
 מּוַצָּל

 מּוָצִּלים
 מּוָצּלֹות
 מּוָצִּלים
 מּוָצּלֹות
 מּוָצִּלים
  מּוָצּלֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתּגֹוֵלל
 ִהְתּגֹוְלִלי

  
  
  
  

 ִהְתּגֹוְללּו
 ִהְתּגֹוֵלְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתּגֹוֵלל

  
 ִּתְתּגֹוֵלל
 ִּתְתּגֹוְלִלי
 ִיְתּגֹוֵלל
 ִּתְתּגֹוֵלל
 ִנְתּגֹוֵלל

  
 ִּתְתּגֹוְללּו

 ִּתְתּגֹוֵלְלָנה
 ֵלְלֹוִיְתּגֹו

  ִּתְתּגֹוֵלְלָנה

Pasado 
 ִהְתּגֹוַלְלִּתי

  
 ִהְתּגֹוַלְלָּת
 ִהְתּגֹוַלְלְּת
 ִהְתּגֹוֵלל

 ִהְתּגֹוְלָלה
 ִהְתּגֹוַלְלנּו

  
 ִהְתּגֹוַלְלֶּתם
 ִהְתּגֹוַלְלֶּתן
 ִהְתּגֹוְללּו
  ִהְתּגֹוְללּו

Presente 
 ִמְתּגֹוֵלל

 ִמְתּגֹוֶלֶלת
 ִמְתּגֹוֵלל

 ִמְתּגֹוֶלֶלת
 ִמְתּגֹוֵלל

 ִמְתּגֹוֶלֶלת
 ִמְתּגֹוְלִלים
 ִמְתּגֹוְללֹות
 ִמְתּגֹוְלִלים
 ִמְתּגֹוְללֹות
 ִמְתּגֹוְלִלים
  ִמְתּגֹוְללֹות
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 גרם

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 קֶאְבדֹ

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ֹדֶקתּבֶו
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 רִּתָּזֵכ

 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות
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 גשם

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ֶּתםִהְסַּכְמ

 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ַּפְלֶּתםֻהְכ

 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ֵׁשרִהְתַק
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ַׁשְרָּתִהְתַק

 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות

 ַקְׁשִריםִמְת
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 דאג

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ִּכימּוַּתְס

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ֹוֵאלׁש

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
  ׁשֹוֲאלֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים

 ְסִּכיםַּת
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ִליֻּתְכְּפ
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ָּפלֻמְכ

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות

 

http://www.VERBOSHEBREOS.COM.AR
http://www.CURSODEHEBREO.COM.AR


WWW.VERBOSHEBREOS.COM.AR 
WWW.CURSODEHEBREO.COM.AR 

52

 דבר

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם

 ֶּתןִדַּבְר
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות
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Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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 דוח

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַּבַּטח
 ַבְּטִחי

  
  
  
  

 ַּבְּטחּו
 ַּטְחָנהַב
  
   

Futuro 
 ֲאַבַּטח

  
 ְּתַבַּטח
 ְּתַבְּטִחי
 ְיַבַּטח
 ְּתַבַּטח
 ְנַבַּטח

  
 ְּתַבְּטחּו

 ְּתַבַּטְחָנה
 ְיַבַּטחּו

  ְּתַבַּטְחָנה

Pasado 
 ִּבַּטְחִּתי

  
 ִּבַּטְחָּת
 ִּבַּטְחְּת
 ִּבַּטח

 ִּבְּטָחה
 ִּבַּטְחנּו

  
 ִּבַּטְחֶּתם

 ַּטְחֶּתןִּב
 ִּבְטחּו
  ִּבְטחּו

Presente 
 ְמַבֵּטַח

 ְמַבַּטַחת
 ְמַבֵּטַח

 ְמַבַּטַחת
 ְמַבֵּטַח

 ְמַבַּטַחת
 ְמַבְּטִחים
 ְמַבְּטחֹות
 ְמַבְּטִחים
 ְמַבְּטחֹות
 ְמַבְּטִחים
  ְמַבְּטחֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן

 ְּבדּוֻּכ
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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 דחה\דחי

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְרֵאה
 ְרִאי

  
  
  
  
  

 ּוְרא
 ְרֶאיָנה

   

Futuro 
 ֶאְרֶאה

  
 ִּתְרֶאה
 ִּתְרִאי
 ִיְרֶאה
 ִּתְרֶאה
 ִנְרֶאה

  
 ִּתְראּו

 ִּתְרֶאיָנה
 ִיְראּו

  ִּתְרֶאיָנה

Pasado 
 ָרִאיִתי

  
 ָרִאיָת
 ָרִאית
 ָרָאה

 ָרֲאָתה
 ָרִאינּו

  
 ְרִאיֶתם
 ְרִאיֶתן
 ָראּו
  ָראּו

Presente 
 רֹוֶאה

 ֹוָאהר
 רֹוֶאה
 רֹוָאה
 רֹוֶאה
 רֹוָאה
 רֹוִאים
 רֹואֹות
 רֹוִאים
 רֹואֹות
 רֹוִאים
  רֹואֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּתֵלה
 ִהָּתִלי

  
  
  
  
  

 ִהָּתלּו
 ִהָּתֶליָנה

   

Futuro 
 ֶאָּתֶלה

  
 ִּתָּתֶלה
 ִּתָּתִלי
 ִיָּתֶלה
 הִּתָּתֶל
 ִנָּתֶלה

  
 ִּתָּתלּו

 ִּתָּתֶליָנה
 ִיָּתלּו

  ִּתָּתֶליָנה

Pasado 
 ִנְתֵליִתי

  
 ִנְתֵליָת
 ִנְתֵלית
 ִנְתָלה

 ִנְתְלָתה
 ִנְתֵלינּו

  
 ִנְתֵליֶּתם
 ִנְתֵליֶּתן
 ִנְתלּו
  ִנְתלּו

Presente 
 ִנְתֶלה
 ִנְתֵלית
 ִנְתֶלה
 ִנְתֵלית
 ִנְתֶלה
 ִנְתֵלית
 ִנְתִלים
 ִנְתלֹות
 ִנְתִלים
 ִנְתלֹות
 ִנְתִלים
  ִנְתלֹות
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 דלף

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות

 ִקיםּבֹוְד
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו
 ָנהַּתְסֵּכיְמ
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ְסִּכיָמהַמ
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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 דפס

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי

 יםַיְסִּכ
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 יםַמְסִּכ

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ְּפִליֻּתְכ

 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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 דרש

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ָּזֵכרִּת

 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות
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 הלך

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵרד
 ְרִדי

  
  
  
  
  

 ְרדּו
 ֵרְדָנה

   

Futuro 
 ֵאֵרד

  
 ֵּתֵרד
 ֵּתְרִדי
 ֵיֵרד
 ֵּתֵרד
 ֵנֵרד

  
 ֵּתְרדּו

 ֵּתַרְדָנה
 ֵיְרדּו

  ֵּתַרְדָנה

Pasado 
 ָיַרְדִּתי

  
 ָיַרְדָּת
 ָיַרְדְּת
 ָיַרד

 ָיְרָדה
 ָיַרְדנּו

  
 ְיַרְדֶּתם
 ְיַרְדֶּתן
 ָיְרדּו
  ָיְרדּו

Presente 
 יֹוֵרד

 יֹוֶרֶדת
 יֹוֵרד
 ֶדתיֹוֶר

 יֹוֵרד
 יֹוֶרֶדת
 יֹוְרִדים
 יֹוְרדֹות
 יֹוְרִדים
 יֹוְרדֹות
 יֹוְרִדים
  יֹוְרדֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר

 ַדֵּברְנ
  

 ְּתַדֵּברּו
 ְּתַדֵּבְרָנה

 ְיַדְּברּו
  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 רְמַדֵּב

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר

 ְׁשִריִּתְתַק
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן

 רּוִהְתַקְׁש
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 הֹוֵרד
 יהֹוִריִד

  
  
  
  
  

 הֹוִרידּו
 הֹוֵרְדָנה

   

Futuro 
 אֹוִריד

  
 ּתֹוִריד
 ּתֹוִריִדי

 ֵיֵרד
 ּתֹוִריד
 נֹוִריד

  
 ּתֹוִרידּו
 ּתֹוֵרְדָנה
 יֹוִרידּו

  ּתֹוֵרְדָנה

Pasado 
 הֹוַרְדִּתי

  
 הֹוַרְדָּת
 הֹוַרְדְּת

 ָיַרד
 הֹוִריד
 הֹוַרְדנּו

  
 הֹוַרְדֶּתם
 הֹוַרְדֶּתן
 הֹוִרידּו
  הֹוִרידּו

Presente 
 מֹוִריד

 מֹוִריָדה
 מֹוִריד

 מֹוִריָדה
 מֹוִריד

 מֹוִריָדה
 מֹוִריִדים
 מֹוִרידֹות
 מֹוִריִדים
 מֹוִרידֹות
 מֹוִריִדים
  מֹוִרידֹות
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 הפך

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֲחדֹר
 ִחְדִרי

  
  
  
  
  
 ְדרּוִח

 ֲחדְֹרָנה
   

Futuro 
 ֶאְחּדֹר

  
 ַּתְחּדֹר
 ַּתְחְּדִרי
 ַיְחּדֹר
 ַּתְחּדֹר
 ַנְחּדֹר

  
 ַּתְחְּדרּו

 ַּתְחּדְֹרָנה
 ַיְחְּדרו

  ַּתְחּדְֹרָנה

Pasado 
 ָחַדְרִּתי

  
 ָחַדְרָּת
 ָחַדְרְּת
 ָחַדר

 ָחְדָרה
 ָחַדְרנּו

  
 ֲחַדְרֶּתם
 ֲחַדְרֶּתן
 ָחְדרּו
  ָחְדרּו

Presente 
 חֹוֵדר

 חֹוֶדֶרת
 חֹוֵדר

 חֹוֶדֶרת
 חֹוֵדר

 חֹוֶדֶרת
 חֹוְדִרים
 חֹוְדרֹות
 חֹוְדִרים
 חֹוְדרֹות
 חֹוְדִרים
  חֹוְדרֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵהָאֵסף
 ֵהָאְסִפי

  
  
  
  

 ֵהָאְספּו
 ֵהָאַסְפָנה

  
   

Futuro 
 ֵאָאֵסף

  
 ֵּתָאֵסף
 ֵּתָאְסִפי
 ֵיָאֵסף
 ֵּתָאֵסף
 ֵנָאֵסף

  
 ֵּתָאֵספּו

 ֵּתָאַסְפָנה
 ֵיָאְספּו

  ֵּתָאַסְפָנה

Pasado 
 ֶנֱאַסְפִּתי

  
 ֶנֱאַסְפָּת
 ֶנֱאַסְפְּת
 ֶנֱאַסף

 ֶנֶאְסָפה
 ֶנֱאַסְפנּו

  
 ֶנֱאַסְפֶּתם
 ֶנֱאַסְפֶּתן
 ֶנֶאְספּו
  ֶנֶאְספּו

Presente 
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
  ֶנֱנָספֹות
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Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ַדֵּברֲא
  

 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ָנהִהְתַקֵׁשְר

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ַקַׁשְרנּוִהְת

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 הרג

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֲחדֹר
 ִחְדִרי

  
  
  
  
  

 ִחְדרּו
 ֲחדְֹרָנה

   

Futuro 
 ֶאְחּדֹר

  
 ַּתְחּדֹר
 ַּתְחְּדִרי
 ַיְחּדֹר
 ַּתְחּדֹר
 ַנְחּדֹר

  
 ַּתְחְּדרּו

 ַּתְחּדְֹרָנה
 ַיְחְּדרו

  ַּתְחּדְֹרָנה

Pasado 
 ָחַדְרִּתי

  
 ָחַדְרָּת
 ָחַדְרְּת
 ָחַדר

 ָחְדָרה
 ָחַדְרנּו

  
 ֲחַדְרֶּתם
 ֲחַדְרֶּתן
 ָחְדרּו
  ָחְדרּו

Presente 
 חֹוֵדר

 חֹוֶדֶרת
 חֹוֵדר

 חֹוֶדֶרת
 חֹוֵדר

 חֹוֶדֶרת
 חֹוְדִרים
 חֹוְדרֹות
 חֹוְדִרים
 חֹוְדרֹות
 חֹוְדִרים
  חֹוְדרֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵהָאֵסף
 ֵהָאְסִפי

  
  
  
  

 ֵהָאְספּו
 ֵהָאַסְפָנה

  
   

Futuro 
 ֵאָאֵסף

  
 ֵּתָאֵסף
 ֵּתָאְסִפי
 ֵיָאֵסף
 ֵּתָאֵסף
 ֵנָאֵסף

  
 ֵּתָאֵספּו

 ֵּתָאַסְפָנה
 ֵיָאְספּו

  ֵּתָאַסְפָנה

Pasado 
 ֶנֱאַסְפִּתי

  
 ֶנֱאַסְפָּת
 ֶנֱאַסְפְּת
 ֶנֱאַסף

 ֶנֶאְסָפה
 ֶנֱאַסְפנּו

  
 ֶנֱאַסְפֶּתם
 ֶנֱאַסְפֶּתן
 ֶנֶאְספּו
  ֶנֶאְספּו

Presente 
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
  ֶנֱנָספֹות
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 ותר

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת

 רִדֵּב
 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות
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 זהר

Binyanim :ִנְפַעל  

Imperativo 
  
  

 ִהָּׁשֵאל
 ִהָּׁשֲאִלי

  
  
  
  

 ִהָּׁשֲאלּו
 ִהָּׁשַאְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּׁשֵאל

  
 ִּתָּׁשֵאל
 ִּתָּׁשֲאִלי
 ִיָּׁשֵאל
 ִּתָּׁשֵאל
 ִנָּׁשֵאל

  
 ִּתָּׁשֲאלּו

 ִּתָּׁשַאְלָנה
 ִיָּׁשֲאלּו

  ִּתָּׁשַאְלָנה

Pasado 
 יִנְׁשַאְלִּת

  
 ִנְׁשַאְלָּת
 ִנְׁשַאְלְּת
 ִנְׁשַאל

 ִנְשֲאָלה
 ִנְׁשַאְלנּו

  
 ִנְׁשַאְלֶּתם
 ִנְׁשַאְלֶּתן
 ִנְׁשֲאלּו
  ִנְׁשֲאלּו

Presente 
 ִנְׁשָאל

 ִנְׁשֶאֶלת
 ִנְׁשָאל

 ִנְׁשֶאֶלת
 ִנְׁשָאל

 ִנְׁשֶאֶלת
 ִנְּשָאִלים
 ִנְּשָאלֹות
 ִנְּשָאִלים
 ִנְּשָאלֹות

 ְּשָאִליםִנ
  ִנְּשָאלֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 יִמיםַמְסִּכ

 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

http://www.VERBOSHEBREOS.COM.AR
http://www.CURSODEHEBREO.COM.AR


WWW.VERBOSHEBREOS.COM.AR 
WWW.CURSODEHEBREO.COM.AR 

67

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ָּפִליםֻמְכ

 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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 זוז

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 קּום
 קּוִמי

  
  
  
  

 קּומּו
 קְֹמָנה

  
   

Futuro 
 ָאקּום

  
 ָּתקּום
 ָּתקּוִמי
 ָיקּום
 ָּתקּום
 ָנקּום

  
 ָּתקּומּו
 הָּתקְֹמָנ
 ָיקּומּו

  ָּתקְֹמָנה

Pasado 
 ַקְמִּתי

  
 ַקְמָּת
 ַקְמְּת
 ָקם

 ָקָמה
 ַקְמנּו

  
 ַקְמֶּתם
 ַקְמֶּתן
 ָקְמּו
  ָקְמּו

Presente 
 ָקם

 ָקָמה
 ָקם

 ָקָמה
 ָקם

 ָקָמה
 ָקִמים
 ָקמֹות
 ָקִמים
 ָקמֹות
 ָקִמים
  ָקמֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַהֵקם
 ָהִקיִמי

  
  
  
  
  

 ָהִקימּו
 ָהֵקְמָנה

   

Futuro 
 ָאִקים

  
 ָּתִקים
 ָּתִקיִמי
 ִיְתַּגֶּלה
 ָיִקים
 ָנִקים

  
 ָּתִקימּו
 ָּתֵקְמָנה
 ָיִקימּו

  ָּתֵקְמָנה

Pasado 
 ֵהַקְמִּתי

  
 ֵהַקְמָּת
 ֵהַקְמְּת
 ֵהִקים

 ֵהִקיָמה
 ֵהַקְמנּו

  
 ֲהַקְמֶּתם
 ֲהַקְמֶּתן
 ֵהִקימּו
  ֵהִקימּו

Presente 
 ֵמִקים

 ְמִקיָמה
 ֵמִקים

 ְמִקיָמה
 ֵמִקים

 ְמִקיָמה
 ְמִקיִמים
 ְמִקימֹות
 ְמִקיִמים
 ְמִקימֹות
 ְמִקיִמים
  ְמִקימֹות
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 אּוַקם

  
 ּתּוַקם
 ּתּוְקִמי
 יּוַקם
 ּתּוַקם
 נּוַקם

  
 ּתּוְקמּו

 ּתּוַקְמָנה
 יּוְקמּו

  ּתּוַקְמָנה

Pasado 
 הּוַקְמִּתי

  
 הּוַקְמָּת
 ֵהַבְנְּת

 הּוַקְמְּת
 הּוְקָמה
 הּוַקְמנּו

  
 הּוַקְמֶּתם
 הּוַקְמֶּתן
 הּוְקמּו
  הּוְקמּו

Presente 
 מּוָקם

 מּוֶקֶמת
 מּוָקם

 מּוֶקֶמת
 מּוָקם

 מּוֶקֶמת
 מּוָקִמים
 ְמִבינֹות
 מּוָקִמים
 מּוָקמֹות
 מּוָקִמים
  מּוָקמֹות
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 זכר

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ָּזֵכרִּת

 ִנָּזֵכר
  

 ִּתָּזְכרּו
 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר
 תִנְזֶּכֶר
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ְסִּכיםַּת

 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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 זמן

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 רּוַדְּב
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם

 ַּבְרֶּתןִד
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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Binyanim :ַעלֻהְפ 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ְכְּפָלהֻה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות

 

Binyanim :ֵעלִהְתַּפ 

Imperativo 
  
  

 ִהְזַּדֵּקף
 ִהְזַּדְּקִפי

  
  
  
  
  

 ִהְזַּדְּקפּו
 ִהְזַּדֵּקְפָנה

   

Futuro 
 ֶאְזַּדֵּקף

  
 ִּתְזַּדֵּקף
 ִּתְזַּדְּקִפי
 ִיְזַּדֵּקף
 ִּתְזַּדֵּקף
 ִנְזַּדֵּקף

  
 ִּתְזַּדְּקפּו

 ִתְזַּדֵּקְפָנה
 ִיְזַּדְּקפֹו
  ְפָנהִתְזַּדֵּק

Pasado 
 ִהְזַּדַּקְפִּתי

  
 ִהְזַּדַּקְפָּת
 ִהְזַּדַּקְפְּת
 ִהְזַּדֵּקף

 ִהְזַּדְּקָפה
 ִהְזַּדַּקְפנּו

  
 ִהְזַּדַּקְפֶּתם
 ִהְזַּדַּקְפֶּתן
 ִהְזַּדְּקפּו
  ִהְזַּדְּקפּו

Presente 
 ִמְזַּדֵּקף

 ִמְזַּדֶּקֶפת
 ִמְזַּדֵּקף

 ִמְזַּדֶּקֶפת
 ַּדֵּקףִמְז

 ִמְזַּדֶּקֶפת
 ִמְזַּדְּקִפים
 ִמְזַּדְּקפֹות
 ִמְזַּדְּקִפים
 ִמְזַּדְּקפֹות
 ִמְזַּדְּקִפים
  ִמְזַּדְּקפֹות
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 זקן

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ְסִּכיםַּת

 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְזַּדֵּקף
 ִהְזַּדְּקִפי

  
  
  
  
  

 ִהְזַּדְּקפּו
 ִהְזַּדֵּקְפָנה

   

Futuro 
 ֶאְזַּדֵּקף

  
 ִּתְזַּדֵּקף
 ִּתְזַּדְּקִפי
 ִיְזַּדֵּקף
 ִּתְזַּדֵּקף
 ִנְזַּדֵּקף

  
 ִּתְזַּדְּקפּו

 ִתְזַּדֵּקְפָנה
 ִיְזַּדְּקפֹו

  ִתְזַּדֵּקְפָנה

Pasado 
 ִהְזַּדַּקְפִּתי

  
 ִהְזַּדַּקְפָּת

 ַּדַּקְפְּתִהְז
 ִהְזַּדֵּקף

 ִהְזַּדְּקָפה
 ִהְזַּדַּקְפנּו

  
 ִהְזַּדַּקְפֶּתם
 ִהְזַּדַּקְפֶּתן
 ִהְזַּדְּקפּו
  ִהְזַּדְּקפּו

Presente 
 ִמְזַּדֵּקף

 ִמְזַּדֶּקֶפת
 ִמְזַּדֵּקף

 ִמְזַּדֶּקֶפת
 ִמְזַּדֵּקף

 ִמְזַּדֶּקֶפת
 ִמְזַּדְּקִפים
 ִמְזַּדְּקפֹות

 ְזַּדְּקִפיםִמ
 ִמְזַּדְּקפֹות
 ִמְזַּדְּקִפים
  ִמְזַּדְּקפֹות
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 חבק

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 יםְמַדְּבִר

 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר

 ַקֵׁשרִּתְת
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 חבר

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם

 ְרֶּתןִדַּב
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ְׁשרּוִהְתַק
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 יםִמְתַקְׁשִר

  ִמְתַקְׁשרֹות
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 חגג

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֲחדֹר
 ִחְדִרי

  
  
  
  
  

 ִחְדרּו
 ֲחדְֹרָנה

   

Futuro 
 ֶאְחּדֹר

  
 ַּתְחּדֹר
 ַּתְחְּדִרי
 ַיְחּדֹר
 ַּתְחּדֹר
 ַנְחּדֹר

  
 ַּתְחְּדרּו

 ַּתְחּדְֹרָנה
 ַיְחְּדרו

  ַּתְחּדְֹרָנה

Pasado 
 ָחַדְרִּתי

  
 ָחַדְרָּת
 ָחַדְרְּת
 ָחַדר

 ָחְדָרה
 ָחַדְרנּו

  
 ֲחַדְרֶּתם
 ֲחַדְרֶּתן
 ָחְדרּו
  ָחְדרּו

Presente 
 חֹוֵדר

 חֹוֶדֶרת
 חֹוֵדר

 חֹוֶדֶרת
 חֹוֵדר

 חֹוֶדֶרת
 חֹוְדִרים
 חֹוְדרֹות
 חֹוְדִרים
 חֹוְדרֹות
 חֹוְדִרים
  חֹוְדרֹות
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 חדש

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ָּתִדַּבְר

 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת

 דֻּכַּב
 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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Binyanim :ַּפֵעלִהְת 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ְתַקְׁשִריםִמ

 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 חוש

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 קּום
 קּוִמי

  
  
  
  

 קּומּו
 קְֹמָנה

  
   

Futuro 
 ָאקּום

  
 ָּתקּום
 ָּתקּוִמי
 ָיקּום
 ָּתקּום
 ָנקּום

  
 מּוָּתקּו

 ָּתקְֹמָנה
 ָיקּומּו

  ָּתקְֹמָנה

Pasado 
 ַקְמִּתי

  
 ַקְמָּת
 ַקְמְּת
 ָקם

 ָקָמה
 ַקְמנּו

  
 ַקְמֶּתם
 ַקְמֶּתן
 ָקְמּו
  ָקְמּו

Presente 
 ָקם

 ָקָמה
 ָקם

 ָקָמה
 ָקם

 ָקָמה
 ָקִמים
 ָקמֹות
 ָקִמים
 ָקמֹות
 ָקִמים
  ָקמֹות
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 חזק

Binyanim :ֵעלִּפ 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת

 ְרְּתִדַּב
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  ַהּפַֹעלְחִליט–ֵׁשם 

  
  

 ַהְחֵליט
 ַהְחִליִטי

  
  
  
  

 ַהְחִליטּו
 ַהְחֵליְטָנה

   

Futuro 
 ׁשֶֹרשחלט

 ַאְחִליט
  

 ַּתְחִליט
 ַּתְחִליִטי
 ַּתְחִליט
 ַּתְחִליט
 ַנְחִליט

  
 ַּתְחִליטּו

 ַּתְחֵליְטָנה
  ַיְחִליטּו

Pasado 
 ּויִצּו

 ֶהְחַלְטִּתי
  

 ֶהְחַלְטָּת
 ֶהְחַלְטְּת
 ֶהְחִליט

 ֶהְחִליָטה
 ֶהְחַלְטנּו

  
 ֶהְחַלְטֶּתם
 ֶהְחַלְטֶּתן
  ֶהְחִליטּו

Presente 
 ָעִתיד

 ַמְחִליט
 ַמְחִליָטה
 ַמְחִליט

 ַמְחִליָטה
 ַמְחִליט

 ַמְחִליָטה
 ַמְחִליִטים
 ַמְחִליטֹות
 ַמְחִליִטים

 יטֹותַמְחִל
  ַמְחִליִטים
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות

 ִליםֻמְכָּפ
  ֻמְכָּפלֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו
 הִתְתַקֵׁשְרָנ
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ֶׁשֶרתִמְתַק
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 חזר

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֲחדֹר
 ִחְדִרי

  
  
  
  
  

 ִחְדרּו
 ֲחדְֹרָנה

   

Futuro 
 ֶאְחּדֹר

  
 ַּתְחּדֹר
 ַּתְחְּדִרי
 ַיְחּדֹר
 ַּתְחּדֹר
 ַנְחּדֹר

  
 ַּתְחְּדרּו

 ַּתְחּדְֹרָנה
 ַיְחְּדרו

  ַּתְחּדְֹרָנה

Pasado 
 ָחַדְרִּתי

  
 ָחַדְרָּת
 ָחַדְרְּת
 ָחַדר

 ָחְדָרה
 ָחַדְרנּו

  
 ֲחַדְרֶּתם
 ֲחַדְרֶּתן
 ָחְדרּו
  ָחְדרּו

Presente 
 חֹוֵדר

 חֹוֶדֶרת
 חֹוֵדר

 חֹוֶדֶרת
 חֹוֵדר

 חֹוֶדֶרת
 חֹוְדִרים
 חֹוְדרֹות
 חֹוְדִרים
 חֹוְדרֹות
 חֹוְדִרים
  חֹוְדרֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ֵּברְמַד

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  ַהּפַֹעלְחִליט–ֵׁשם 

  
  

 ַהְחֵליט
 ַהְחִליִטי

  
  
  
  

 ַהְחִליטּו
 ַהְחֵליְטָנה

   

Futuro 
 ׁשֶֹרש
 ַאְחִליט

  
 ְחִליטַּת

 ַּתְחִליִטי
 ַּתְחִליט
 ַּתְחִליט
 ַנְחִליט

  
 ַּתְחִליטּו

 ַּתְחֵליְטָנה
  ַיְחִליטּו

Pasado 
 ִצּוּוי

 ֶהְחַלְטִּתי
  

 ֶהְחַלְטָּת
 ֶהְחַלְטְּת
 ֶהְחִליט

 ֶהְחִליָטה
 ֶהְחַלְטנּו

  
 ֶהְחַלְטֶּתם
 ֶהְחַלְטֶּתן
  ֶהְחִליטּו

Presente 
 ָעִתיד

 ַמְחִליט
 ַמְחִליָטה
 ַמְחִליט

 ַמְחִליָטה
 ַמְחִליט

 ַמְחִליָטה
 ַמְחִליִטים
 ַמְחִליטֹות
 ַמְחִליִטים
 ַמְחִליטֹות
  ַמְחִליִטים
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 חיך

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַקֵּים
 ַקְּיִמי

  
  
  
  

 ַקְּימּו
 ַקֵּיְמָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַקֵּים

  
 ְּתַקֵּים
 ְּתַקְּיִמי
 ְיַקֵּים

 ְּתַקְּיִמי
 ְנַקֵּים

  
 ְּתַקְּימּו

 ְּתַקֵּיְמָנה
 ְיַקְּימּו

  ְּתַקֵּיְמָנה

Pasado 
 ִקַּיְמִּתי

  
 ִקַּיְמָּת
 ִקַּיְמְּת
 ִקֵּים

 ִקְּיָמה
 ִקַּיְמנּו

  
 ִקַּיְמֶּתם
 ִקַּיְמֶּתן
 ִקְּימּו
  ִקְּימּו

Presente 
 ַקֵּיםְמ

 ְמַקֶּיֶמת
 ְמַקֵּים

 ְמַקֶּיֶמת
 ְמַקֵּים

 ְמַקֶּיֶמת
 ְמַקְּיִמים
 ְמַקְּימֹות
 ְמַקְּיִמים
 ְמַקְּימֹות
 ְמַקְּיִמים
  ְמַקְּימֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 חלט

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  ַהּפַֹעל–ֵׁשם 

  
  

 ַהְחֵליט
 ַהְחִליִטי

  
  
  
  

 ַהְחִליטּו
 ַהְחֵליְטָנה

   

Futuro 
 ׁשֶֹרשחלט

 ַאְחִליט
  

 ַּתְחִליט
 ַּתְחִליִטי
 ַּתְחִליט
 ַּתְחִליט
 ַנְחִליט

  
 ַּתְחִליטּו

 ַּתְחֵליְטָנה
  ַיְחִליטּו

Pasado 
 ִצּוּוי

 ֶהְחַלְטִּתי
  

 ֶהְחַלְטָּת
 ֶהְחַלְטְּת
 ֶהְחִליט

 ֶהְחִליָטה
 ֶהְחַלְטנּו

  
 ֶהְחַלְטֶּתם
 ֶהְחַלְטֶּתן
  ֶהְחִליטּו

Presente 
 ָעִתיד

 ַמְחִליט
 ַמְחִליָטה
 ַמְחִליט

 ַמְחִליָטה
 ַמְחִליט

 ַמְחִליָטה
 ַמְחִליִטים
 ַמְחִליטֹות
 ַמְחִליִטים

 ְחִליטֹותַמ
  ַמְחִליִטים

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות

 ָּפִליםֻמְכ
  ֻמְכָּפלֹות
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 חמם

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו
  הְּתַדֵּבְרָנ

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 תְמַדְּברֹו

 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ְתַקֵׁשְרָנהִת
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 רִמְתַקֵׁש

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 חסך

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֲחדֹר
 ִחְדִרי

  
  
  
  
  

 ִחְדרּו
 ֲחדְֹרָנה

   

Futuro 
 ֶאְחּדֹר

  
 ְחּדֹרַּת

 ַּתְחְּדִרי
 ַיְחּדֹר
 ַּתְחּדֹר
 ַנְחּדֹר

  
 ַּתְחְּדרּו

 ַּתְחּדְֹרָנה
 ַיְחְּדרו

  ַּתְחּדְֹרָנה

Pasado 
 ָחַדְרִּתי

  
 ָחַדְרָּת
 ָחַדְרְּת
 ָחַדר

 ָחְדָרה
 ָחַדְרנּו

  
 ֲחַדְרֶּתם
 ֲחַדְרֶּתן
 ָחְדרּו
  ָחְדרּו

Presente 
 חֹוֵדר

 חֹוֶדֶרת
 חֹוֵדר

 חֹוֶדֶרת
 חֹוֵדר

 חֹוֶדֶרת
 חֹוְדִרים
 חֹוְדרֹות
 חֹוְדִרים
 חֹוְדרֹות
 חֹוְדִרים
  חֹוְדרֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵהָאֵסף
 ֵהָאְסִפי

  
  
  
  

 ֵהָאְספּו
 ֵהָאַסְפָנה

  
   

Futuro 
 ֵאָאֵסף

  
 ֵּתָאֵסף
 ֵּתָאְסִפי

 ףֵיָאֵס
 ֵּתָאֵסף
 ֵנָאֵסף

  
 ֵּתָאֵספּו

 ֵּתָאַסְפָנה
 ֵיָאְספּו

  ֵּתָאַסְפָנה

Pasado 
 ֶנֱאַסְפִּתי

  
 ֶנֱאַסְפָּת
 ֶנֱאַסְפְּת
 ֶנֱאַסף

 ֶנֶאְסָפה
 ֶנֱאַסְפנּו

  
 ֶנֱאַסְפֶּתם
 ֶנֱאַסְפֶּתן
 ֶנֶאְספּו
  ֶנֶאְספּו

Presente 
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֱאֶסֶפתֶנ
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
  ֶנֱנָספֹות
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 חסר

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֲחַדל
 ִחְדִלי

  
  
  
  

 ִחְדלּו
 ֲחַדְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְחַּדל

  
 ֶּתְחַּדל
 ֶּתְחְּדִלי
 ֶיְחַדל

 ְחַּדלֶּת
 ֶנְחַּדל

  
 ֶּתְחְּדלּו

 ֶּתְחַּדְלָנה
 ֶיְחְּדלּו

  ֶּתְחַּדְלָנה

Pasado 
 ָחַדְלִּתי

  
 ָחַדְלָּת
 ָחַדְלְּת
 ָחַדל

 ָחְדָלה
 ָחַדְלנּו

  
 ֲחַדְלֶּתם
 ֲחַדְלֶּתן
 ָחְדלּו
  ָחְדלּו

Presente 
 ָחֵדל

 ֲחֵדֶלת
 ָחֵדל

 ֲחֵדֶלת
 ָחֵדל

 ֲחֵדֶלת
 ֵדִליםֲח

 ֲחֵדלֹות
 ֲחֵדִלים
 ֲחֵדלֹות
 ֲחֵדִלים
  ֲחֵדלֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו
 ְרָנהְּתַדֵּב
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים

 ְּברֹותְמַד
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  ַהּפַֹעלְחִליט–ֵׁשם 

  
  

 ַהְחֵליט
 ַהְחִליִטי

  
  
  
  

 ַהְחִליטּו
 ַהְחֵליְטָנה

   

Futuro 
 ׁשֶֹרש
 ַאְחִליט

  
 ַּתְחִליט
 ַּתְחִליִטי
 ַּתְחִליט

 ְחִליטַּת
 ַנְחִליט

  
 ַּתְחִליטּו

 ַּתְחֵליְטָנה
  ַיְחִליטּו

Pasado 
 ִצּוּוי

 ֶהְחַלְטִּתי
  

 ֶהְחַלְטָּת
 ֶהְחַלְטְּת
 ֶהְחִליט

 ֶהְחִליָטה
 ֶהְחַלְטנּו

  
 ֶהְחַלְטֶּתם
 ֶהְחַלְטֶּתן
  ֶהְחִליטּו

Presente 
 ָעִתיד

 ַמְחִליט
 ַמְחִליָטה
 ַמְחִליט

 ִליָטהַמְח
 ַמְחִליט

 ַמְחִליָטה
 ַמְחִליִטים
 ַמְחִליטֹות
 ַמְחִליִטים
 ַמְחִליטֹות
  ַמְחִליִטים
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 חפש

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר

 ַדֵּברְּת
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר
 תְמַדֶּבֶר
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּבדּוְּתֻכ

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ֻכֶּבֶדתְמ
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 יִּתְתַקְׁשִר
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות

 

http://www.VERBOSHEBREOS.COM.AR
http://www.CURSODEHEBREO.COM.AR


WWW.VERBOSHEBREOS.COM.AR 
WWW.CURSODEHEBREO.COM.AR 

94

 חשב

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֲחדֹר
 ִחְדִרי

  
  
  
  
  

 ִחְדרּו
 ֲחדְֹרָנה

   

Futuro 
 ֶאְחּדֹר

  
 ַּתְחּדֹר
 ַּתְחְּדִרי
 ַיְחּדֹר
 ַּתְחּדֹר
 ַנְחּדֹר

  
 ַּתְחְּדרּו

 ַּתְחּדְֹרָנה
 ַיְחְּדרו

  ַּתְחּדְֹרָנה

Pasado 
 ָחַדְרִּתי

  
 ָחַדְרָּת
 ָחַדְרְּת
 ָחַדר

 ָחְדָרה
 ָחַדְרנּו

  
 םֲחַדְרֶּת
 ֲחַדְרֶּתן
 ָחְדרּו
  ָחְדרּו

Presente 
 חֹוֵדר

 חֹוֶדֶרת
 חֹוֵדר

 חֹוֶדֶרת
 חֹוֵדר

 חֹוֶדֶרת
 חֹוְדִרים
 חֹוְדרֹות
 חֹוְדִרים
 חֹוְדרֹות
 חֹוְדִרים
  חֹוְדרֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵהָאֵסף
 ֵהָאְסִפי

  
  
  
  

 ֵהָאְספּו
 ָנהֵהָאַסְפ

  
   

Futuro 
 ֵאָאֵסף

  
 ֵּתָאֵסף
 ֵּתָאְסִפי
 ֵיָאֵסף
 ֵּתָאֵסף
 ֵנָאֵסף

  
 ֵּתָאֵספּו

 ֵּתָאַסְפָנה
 ֵיָאְספּו

  ֵּתָאַסְפָנה

Pasado 
 ֶנֱאַסְפִּתי

  
 ֶנֱאַסְפָּת
 ֶנֱאַסְפְּת
 ֶנֱאַסף

 ֶנֶאְסָפה
 ֶנֱאַסְפנּו

  
 ֶנֱאַסְפֶּתם
 ֶנֱאַסְפֶּתן

 ְספּוֶנֶא
  ֶנֶאְספּו

Presente 
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
  ֶנֱנָספֹות
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Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  ַהּפַֹעל–ֵׁשם 

  
  

 ַהְחֵליט
 ַהְחִליִטי

  
  
  
  

 ַהְחִליטּו
 ַהְחֵליְטָנה

   

Futuro 
 ׁשֶֹרש
 ַאְחִליט

  
 ַּתְחִליט
 ַּתְחִליִטי
 ַּתְחִליט
 ַּתְחִליט
 ַנְחִליט

  
 ַּתְחִליטּו

 ַּתְחֵליְטָנה
  ַיְחִליטּו

Pasado 
 ִצּוּוי

 ֶהְחַלְטִּתי
  

 ֶהְחַלְטָּת
 ֶהְחַלְטְּת
 ֶהְחִליט

 ֶהְחִליָטה
 ֶהְחַלְטנּו

  
 ֶהְחַלְטֶּתם
 ֶהְחַלְטֶּתן
  ֶהְחִליטּו

Presente 
 ָעִתיד

 ַמְחִליט
 ַמְחִליָטה
 ַמְחִליט

 ַמְחִליָטה
 ַמְחִליט

 ַמְחִליָטה
 ַמְחִליִטים
 ַמְחִליטֹות
 ַמְחִליִטים
 ַמְחִליטֹות
  ַמְחִליִטים
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִריִהְתַקְׁש

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת

 ַקַׁשְרְּתִהְת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים

 ְתַקְׁשרֹותִמ
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 חתם

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֲחדֹר
 ִחְדִרי

  
  
  
  
  

 ִחְדרּו
 ֲחדְֹרָנה

   

Futuro 
 ֶאְחּדֹר

  
 ַּתְחּדֹר
 ַּתְחְּדִרי
 ַיְחּדֹר
 ַּתְחּדֹר
 ַנְחּדֹר

  
 ַּתְחְּדרּו

 ַּתְחּדְֹרָנה
 רוַיְחְּד

  ַּתְחּדְֹרָנה

Pasado 
 ָחַדְרִּתי

  
 ָחַדְרָּת
 ָחַדְרְּת
 ָחַדר

 ָחְדָרה
 ָחַדְרנּו

  
 ֲחַדְרֶּתם
 ֲחַדְרֶּתן
 ָחְדרּו
  ָחְדרּו

Presente 
 חֹוֵדר

 חֹוֶדֶרת
 חֹוֵדר

 חֹוֶדֶרת
 חֹוֵדר

 חֹוֶדֶרת
 חֹוְדִרים
 חֹוְדרֹות
 חֹוְדִרים
 חֹוְדרֹות
 חֹוְדִרים
  חֹוְדרֹות

 

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֲחדֹר
 ִחְדִרי

  
  
  
  
  

 ִחְדרּו
 ֲחדְֹרָנה

   

Futuro 
 ֶאְחּדֹר

  
 ַּתְחּדֹר
 ַּתְחְּדִרי
 ַיְחּדֹר
 ַּתְחּדֹר
 ַנְחּדֹר

  
 ַּתְחְּדרּו

 ַּתְחּדְֹרָנה
 ַיְחְּדרו

  ַּתְחּדְֹרָנה

Pasado 
 יָחַדְרִּת

  
 ָחַדְרָּת
 ָחַדְרְּת
 ָחַדר

 ָחְדָרה
 ָחַדְרנּו

  
 ֲחַדְרֶּתם
 ֲחַדְרֶּתן
 ָחְדרּו
  ָחְדרּו

Presente 
 חֹוֵדר

 חֹוֶדֶרת
 חֹוֵדר

 חֹוֶדֶרת
 חֹוֵדר

 חֹוֶדֶרת
 חֹוְדִרים
 חֹוְדרֹות
 חֹוְדִרים
 חֹוְדרֹות
 חֹוְדִרים
  חֹוְדרֹות
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Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵהָאֵסף
 ֵהָאְסִפי

  
  
  
  

 ֵהָאְספּו
 ֵהָאַסְפָנה

  
   

Futuro 
 ֵאָאֵסף

  
 ֵּתָאֵסף
 ֵּתָאְסִפי
 ֵיָאֵסף
 ֵּתָאֵסף
 ֵנָאֵסף

  
 ֵּתָאֵספּו

 ֵּתָאַסְפָנה
 ֵיָאְספּו

  ֵּתָאַסְפָנה

Pasado 
 ֶנֱאַסְפִּתי

  
 ֶנֱאַסְפָּת
 ֶנֱאַסְפְּת
 ֶנֱאַסף

 ֶנֶאְסָפה
 ֶנֱאַסְפנּו

  
 ֶנֱאַסְפֶּתם
 ֶנֱאַסְפֶּתן
 ֶנֶאְספּו
  ֶנֶאְספּו

Presente 
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
  ֶנֱנָספֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  ַהּפַֹעל–ֵׁשם 

  
  

 ַהְחֵליט
 ַהְחִליִטי

  
  
  
  

 ַהְחִליטּו
 ַהְחֵליְטָנה

   

Futuro 
 ׁשֶֹרשחלט

 ַאְחִליט
  

 ַּתְחִליט
 ַּתְחִליִטי
 ַּתְחִליט
 ַּתְחִליט
 ַנְחִליט

  
 ַּתְחִליטּו

 ַּתְחֵליְטָנה
  ַיְחִליטּו

Pasado 
 ִצּוּוי

 יֶהְחַלְטִּת
  

 ֶהְחַלְטָּת
 ֶהְחַלְטְּת
 ֶהְחִליט

 ֶהְחִליָטה
 ֶהְחַלְטנּו

  
 ֶהְחַלְטֶּתם
 ֶהְחַלְטֶּתן
  ֶהְחִליטּו

Presente 
 ָעִתיד

 ַמְחִליט
 ַמְחִליָטה
 ַמְחִליט

 ַמְחִליָטה
 ַמְחִליט

 ַמְחִליָטה
 ַמְחִליִטים
 ַמְחִליטֹות
 ַמְחִליִטים
 ַמְחִליטֹות
  יםַמְחִליִט
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 חתן

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִּתיִדַּבְר

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים

  ַדְּברֹותְמ
 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת

 ַּבְדְּתֻּכ
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ַקֵׁשְרָנהִתְת

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 טוס

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 קּום
 קּוִמי

  
  
  
  

 קּומּו
 קְֹמָנה

  
   

Futuro 
 ָאקּום

  
 ָּתקּום
 ָּתקּוִמי
 ָיקּום
 ָּתקּום

 קּוםָנ
  

 ָּתקּומּו
 ָּתקְֹמָנה

 ָיקּומּו
  ָּתקְֹמָנה

Pasado 
 ַקְמִּתי

  
 ַקְמָּת
 ַקְמְּת
 ָקם

 ָקָמה
 ַקְמנּו

  
 ַקְמֶּתם
 ַקְמֶּתן
 ָקְמּו
  ָקְמּו

Presente 
 ָקם

 ָקָמה
 ָקם

 ָקָמה
 ָקם

 ָקָמה
 ָקִמים
 ָקמֹות
 ָקִמים
 ָקמֹות
 ָקִמים
  ָקמֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַהֵקם
 ָהִקיִמי

  
  
  
  
  

 ָהִקימּו
 ָהֵקְמָנה

   

Futuro 
 ָאִקים

  
 ָּתִקים
 ָּתִקיִמי
 ִיְתַּגֶּלה
 ָיִקים
 ָנִקים

  
 ָּתִקימּו
 ָּתֵקְמָנה
 ָיִקימּו

  ָּתֵקְמָנה

Pasado 
 ֵהַקְמִּתי

  
 ֵהַקְמָּת
 ֵהַקְמְּת

 יםֵהִק
 ֵהִקיָמה
 ֵהַקְמנּו

  
 ֲהַקְמֶּתם
 ֲהַקְמֶּתן
 ֵהִקימּו
  ֵהִקימּו

Presente 
 ֵמִקים

 ְמִקיָמה
 ֵמִקים

 ְמִקיָמה
 ֵמִקים

 ְמִקיָמה
 ְמִקיִמים
 ְמִקימֹות
 ְמִקיִמים
 ְמִקימֹות
 ְמִקיִמים
  ְמִקימֹות
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 אּוַקם

  
 ּתּוַקם
 ּתּוְקִמי
 יּוַקם
 ּתּוַקם
 נּוַקם

  
 ּתּוְקמּו

 ּתּוַקְמָנה
 יּוְקמּו

  ּתּוַקְמָנה

Pasado 
 הּוַקְמִּתי

  
 הּוַקְמָּת
 ֵהַבְנְּת

 הּוַקְמְּת
 הּוְקָמה
 הּוַקְמנּו

  
 הּוַקְמֶּתם
 הּוַקְמֶּתן
 הּוְקמּו
  הּוְקמּו

Presente 
 מּוָקם

 מּוֶקֶמת
 מּוָקם

 מּוֶקֶמת
 מּוָקם

 מּוֶקֶמת
 מּוָקִמים
 ְמִבינֹות
 מּוָקִמים
 מּוָקמֹות
 מּוָקִמים
  מּוָקמֹות
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 טיל

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַקֵּים
 ַקְּיִמי

  
  
  
  

 ַקְּימּו
 ַקֵּיְמָנה

  
   

Futuro 
 ֵּיםֲאַק

  
 ְּתַקֵּים
 ְּתַקְּיִמי
 ְיַקֵּים

 ְּתַקְּיִמי
 ְנַקֵּים

  
 ְּתַקְּימּו

 ְּתַקֵּיְמָנה
 ְיַקְּימּו

  ְּתַקֵּיְמָנה

Pasado 
 ִקַּיְמִּתי

  
 ִקַּיְמָּת
 ִקַּיְמְּת
 ִקֵּים

 ִקְּיָמה
 ִקַּיְמנּו

  
 ִקַּיְמֶּתם
 ִקַּיְמֶּתן
 ִקְּימּו
  ִקְּימּו

Presente 
 ְמַקֵּים

 ְמַקֶּיֶמת
 ְמַקֵּים

 ְמַקֶּיֶמת
 ְמַקֵּים

 ְמַקֶּיֶמת
 ְמַקְּיִמים
 ְמַקְּימֹות
 ְמַקְּיִמים
 ְמַקְּימֹות
 ְמַקְּיִמים
  ְמַקְּימֹות
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 טלפן

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַעְנֵין
 ַעְנְיִני

  
  
  
  

 ַעְנְינּו
 ַעְנֵיָּנה

  
   

Futuro 
 ֲאַעְנֵין

  
 ְּתַעְנֵין
 ְּתַעְנְיִני
 ְיַעְנֵין
 ְּתַעְנֵין
 ְנַעְנֵין

  
 ְּתַעְנְינּו
 ְּתַעְנֵיָּנה
 ְיַעְנְינּו

  ְּתַעְנֵיָּנה

Pasado 
 ִעְנַיְנִּתי

  
 ִעְנַיְנָּת
 ִעְנַיְנְּת
 ִעְנֵין

 ִעְנְיָנה
 ִעְנַיּנּו

  
 ִעְנַיְנֶּתם
 ןִעְנַיְנֶּת
 ִעְנְינּו
  ִעְנְינּו

Presente 
 ְמַעְנֵין

 ְמַעְנֶיֶנת
 ְמַעְנֵין

 ְמַעְנֶיֶנת
 ְמַעְנֵין

 ְמַעְנֶיֶנת
 ְמַעְנְיִנים
 ְמַעְנְינֹות
 ְמַעְנְיִנים
 ְמַעְנְינֹות
 ְמַעְנְיִנים
  ְמַעְנְינֹות
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 יבש

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 הֹוֵרד
 יהֹוִריִד

  
  
  
  
  

 הֹוִרידּו
 הֹוֵרְדָנה

   

Futuro 
 אֹוִריד

  
 ּתֹוִריד
 ּתֹוִריִדי

 ֵיֵרד
 ּתֹוִריד
 נֹוִריד

  
 ּתֹוִרידּו
 ּתֹוֵרְדָנה
 יֹוִרידּו

  ּתֹוֵרְדָנה

Pasado 
 הֹוַרְדִּתי

  
 הֹוַרְדָּת
 הֹוַרְדְּת

 ָיַרד
 הֹוִריד
 הֹוַרְדנּו

  
 םהֹוַרְדֶּת
 הֹוַרְדֶּתן
 הֹוִרידּו
  הֹוִרידּו

Presente 
 מֹוִריד

 מֹוִריָדה
 מֹוִריד

 מֹוִריָדה
 מֹוִריד

 מֹוִריָדה
 מֹוִריִדים
 מֹוִרידֹות
 מֹוִריִדים
 מֹוִרידֹות
 מֹוִריִדים
  מֹוִרידֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתָּפֵאר
 ִהְתָּפֲאִרי

  
  
  
  

 ִהְתָּפֲארּו
 ִהְתָּפֵאְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתָּפֵאר

  
 ִּתְתָּפֵאר
 ִּתְתָּפֲאִרי
 ִיְתָּפֵאר
 ִּתְתָּפֵאר
 ִנְתָּפֵאר

  
 ִּתְתָּפֲארּו

 ִתְתָּפֵאְרָנה
 ִיְתָּפֲארּו

  ִתְתָּפֵאְרָנה

Pasado 
 ִהְתָּפַאְרִּתי

  
 ִהְתָּפַאְרָּת
 ִהְתָּפַאְרְּת
 ִהְתָּפֵאר

 ִהְתָּפֲאָרה
 ִהְתָּפַאְרנּו

  
 ִהְתָּפַאְרֶּתם
 ִהְתָּפַאְרֶּתן
 ִהְתָּפֲארּו
  ִהְתָּפֲארּו

Presente 
 ִמְתָּפֵאר

 ִמְתָּפֶאֶרת
 ִמְתָּפֵאר

 ִמְתָּפֶאֶרת
 ִמְתָּפֵאר

 ִמְתָּפֶאֶרת
 ִמְתָּפֲאִרים
 ִמְתָּפֲארֹות
 ִמְתָּפֲאִרים
 ִמְתָּפֲארֹות
 ִמְתָּפֲאִרים
  ִמְתָּפֲארֹות
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 ידע

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ַּדע
 ְּדִעי

  
  
  
  

 ְּדעּו
 ַּדְעָנה

  
   

Futuro 
 ֵאַדע

  
 ֵּתַדע
 ֵּתְדִעי
 ֵיַדע
 ֵּתַדע
 ֵנַדע

  
 ֵּתְדעּו

 ֵּתַדְעָנה
 ֵיְדעּו

  ֵּתַדְעָנה

Pasado 
 ָיַדְעִּתי

  
 ַדְעָּתָי

 ָיַדְעְּת
 ָיַדע

 ָיְדָעה
 ָיַדְענּו

  
 ְיַדְעֶּתם
 ְיַדְעֶּתן
 ָיְדעּו
  ָיְדעּו

Presente 
 יֹוֵדַע

 יֹוַדַעת
 יֹוֵדַע

 יֹוַדַעת
 יֹוֵדַע

 יֹוַדַעת
 יֹוְדִעים
 יֹוְדעֹות
 יֹוְדִעים
 יֹוְדעֹות
 יֹוְדִעים
  יֹוְדעֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּוַכח
 ִהָּוְכִחי

  
  
  
  

 ִהָּוְכחּו
 ִהָּוַכְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּוַכח

  
 ִּתָּוַכח
 ִּתָּוְכִחי
 ִיָּוַכח
 ִּתָּוַכח
 ִנָּוַכח

  
 ִּתָּוְכחּו

 ִּתָּוַכְחָנה
 ִיָּוְכחּו

  ִּתָּוַכְחָנה

Pasado 
 נֹוַכְחִּתי

  
 נֹוַכְחָּת
 ְּתנֹוַכְח
 נֹוַכח

 נֹוְכָחה
 נֹוַכְחנּו

  
 נֹוַכְחֶּתם
 נֹוַכְחֶּתן
 נֹוְכחּו
  נֹוְכחּו

Presente 
 נֹוָכח

 נֹוַכַחת
 נֹוָכח

 נֹוַכַחת
 נֹוָכח

 נֹוַכַחת
 נֹוָכִחים
 נֹוָכחֹות
 נֹוָכִחים
 נֹוָכחֹות
 נֹוָכִחים
  נֹוָכחֹות
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Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַּבַּטח
 ַבְּטִחי

  
  
  
  

 ַּבְּטחּו
 ַבַּטְחָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַבַּטח

  
 ְּתַבַּטח
 ְּתַבְּטִחי
 ְיַבַּטח
 ְּתַבַּטח
 ְנַבַּטח

  
 ְּתַבְּטחּו

 ְּתַבַּטְחָנה
 ְיַבַּטחּו

  ְּתַבַּטְחָנה

Pasado 
 ִּבַּטְחִּתי

  
 ִּבַּטְחָּת
 ִּבַּטְחְּת
 ִּבַּטח

 ִּבְּטָחה
 ִּבַּטְחנּו

  
 ִּבַּטְחֶּתם
 ִּבַּטְחֶּתן
 ִּבְטחּו
  ִּבְטחּו

Presente 
 ְמַבֵּטַח

 ְמַבַּטַחת
 ְמַבֵּטַח

 ְמַבַּטַחת
 ְמַבֵּטַח

 ְמַבַּטַחת
 ְמַבְּטִחים
 ְמַבְּטחֹות
 ְמַבְּטִחים
 ְמַבְּטחֹות
 ְמַבְּטִחים
  ְמַבְּטחֹות

 

Binyanim :לִהְתַּפֵע 

Imperativo 
  
  

 הֹוַכח
 הֹוִכיִחי

  
  
  
  

 הֹוִכיחּו
 הֹוַכְחָּנה

  
   

Futuro 
 אֹוִכיַח

  
 ּתֹוִכיַח
 ּתֹוִכיִחי
 יֹוִכיַח
 ּתֹוִכיַח
 נֹוִכיַח

  
 ּתֹוִכיחּו
 ּתֹוַכְחָנה
 יֹוִכיחּו

  ּתֹוַכְחָנה

Pasado 
 הֹוַכְחִּתי

  
 הֹוַכְחָּת
 הֹוַכְחְּת
 הֹוִכיַח

 הֹוִכיָחה
 הֹוַכְחנּו

  
 הֹוַכְחֶּתם
 הֹוַכְחֶּתן
 הֹוִכיחּו
  הֹוִכיחּו

Presente 
 מֹוִכיַח

 מֹוִכיָחה
 מֹוִכיַח

 מֹוִכיָחה
 מֹוִכיַח

 מֹוִכיָחה
 מֹוִכיִחים
 מֹוִכיחֹות
 מֹוִכיִחים
 מֹוִכיחֹות
 מֹוִכיִחים
  מֹוִכיחֹות
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 אּוַבל

  
 ּתּוַבל
 ּתּוְבִלי
 יּוַבל
 ּתּוַבל
 נּוַבל

  
 ּתּוְבלּו

 ּתּוַבְלָנה
 יּוְבלּו

  ּתּוַבְלָנה

Pasado 
 הּוַבְלִּתי

  
 הּוַבְלָּת
 הּוַבְלְּת
 הּוַבל

 הּוְבָלה
 הּוַבְלנּו

  
 םהּוַבְלֶּת
 הּוַבְלֶּתן
 הּוְבלּו
  הּוְבלּו

Presente 
 מּוָבל

 מּוֶבֶלת
 מּוָבל

 מּוֶבֶלת
 מּוָבל

 מּוֶבֶלת
 מּוָבִלים
 מּוָבלֹות
 מּוָבִלים
 מּוָבלֹות
 מּוָבִלים
  מּוָבלֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַוַּכח
 ִהְתַוְּכִחי

  
  
  
  

 חּוִהְתַוְּכ
 ִהְתַוַּכְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַוַּכח

  
 ִּתְתַוַּכח
 ִּתְתַוְּכִחי
 ִיְתַוַּכח
 ִּתְתַוַּכח
 ִנְתַוַּכח

  
 ִּתְתַוְּכחּו

 ִתְתַוַּכְחָנה
 ִיְתַוְּכחֹו

  ִתְתַוַּכְחָנה

Pasado 
 ִהְתַוַּכְחִּתי

  
 ִהְתַוַּכְחָּת
 ִהְתַוַּכְחְּת
 ִהְתַוַּכח

 ְתַוְּכָחהִה
 ִהְתַוַּכְחנּו

  
 ִהְתַוַּכְחֶּתם
 ִהְתַוַּכְחֶּתן
 ִהְתַוְּכחּו
  ִהְתַוְּכחּו

Presente 
 ִמְתַוֵּכַח

 ִמְתַוַּכַחת
 ִמְתַוֵּכַח

 ִמְתַוַּכַחת
 ִמְתַוֵּכַח

 ִמְתַוַּכַחת
 ִמְתַוְּכִחים
 ִמְתַוְּכחֹות
 ִמְתַוְּכִחים
 ִמְתַוְּכחֹות
 יםִמְתַוְּכִח

  ִמְתַוְּכחֹות
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 יחד

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַטֵהר
 ַטֲהִרי

  
  
  
  

 ַטֲהרּו
 ַטֵהְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַטֵהר

  
 ְּתַטֵהר
 ְּתַטֲהִרי
 ְיַטֵהר
 ְּתַטֵהר
 ְנַטֵהר

  
 ְּתַטֲהרּו

 ְּתַטֵהְרָנה
 ְיַטֲהרּו

  ְּתַטֵהְרָנה

Pasado 
 ִּתיִטַהְר

  
 ִטַהְרָּת
 ִטַהְרְּת
 ִטֵהר

 ִטֲהָרה
 ִטַהְרנּו

  
 ִטַהְרֶּתם
 ִטַהְרֶּתן
 ִטֲהרּו
  ִטֲהרּו

Presente 
 ְמַטֵהר

 ְמַטֶהֶרת
 ְמַטֵהר

 ְמַטֶהֶרת
 ְמַטֵהר

 ְמַטֶהֶרת
 ְמַטֲהִרים
 ְמַטֲהרֹות
 ְמַטֲהִרים
 ְמַטֲהרֹות
 ְמַטֲהִרים
  ְמַטֲהרֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻרַחם

  
 ְּתֻרַחם
 ְּתֻרֲחִמי
 ְיֻרַחם
 ְּתֻרַחם
 ְנֻרַחם

  
 ְּתֻרֲחמּו

 ְּתֻרַחְמָנה
 ְיֻרֲחמּו

  ְּתֻרַחְמָנה

Pasado 
 ֻרַחְמִּתי

  
 ֻרַחְמָּת
 ֻרַחְמְּת
 ֻרַחם

 ֻרֲחָמה
 ֻרַחְמנּו

  
 ֻרַחְמֶּתם
 ֻרַחְמֶּתן
 ֻרֲחמּו
  ֻרֲחמּו

Presente 
 ְמֻרָחם

 ְמֻרֶחֶמת
 ְמֻרָחם

 ְמֻרֶחֶמת
 ְמֻרָחם

 ְמֻרֶחֶמת
 ְמֻרָחִמים
 ְמֻרָחמֹות
 ְמֻרָחִמים
 ְמֻרָחמֹות
 ְמֻרָחִמים
  ְמֻרָחמֹות

 

http://www.VERBOSHEBREOS.COM.AR
http://www.CURSODEHEBREO.COM.AR


WWW.VERBOSHEBREOS.COM.AR 
WWW.CURSODEHEBREO.COM.AR 

111

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִריִהְתַקְׁש

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת

 ַׁשְרְּתִהְתַק
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים

 ַקְׁשרֹותִמְת
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 יחס

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַטֵהר
 ַטֲהִרי

  
  
  
  

 ַטֲהרּו
 ַטֵהְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַטֵהר

  
 ְּתַטֵהר
 ְּתַטֲהִרי
 ְיַטֵהר
 ְּתַטֵהר
 ְנַטֵהר

  
 ְּתַטֲהרּו

 ְּתַטֵהְרָנה
 ְיַטֲהרּו
  ְרָנהְּתַטֵה

Pasado 
 ִטַהְרִּתי

  
 ִטַהְרָּת
 ִטַהְרְּת
 ִטֵהר

 ִטֲהָרה
 ִטַהְרנּו

  
 ִטַהְרֶּתם
 ִטַהְרֶּתן
 ִטֲהרּו
  ִטֲהרּו

Presente 
 ְמַטֵהר

 ְמַטֶהֶרת
 ְמַטֵהר

 ְמַטֶהֶרת
 ְמַטֵהר

 ְמַטֶהֶרת
 ְמַטֲהִרים
 ְמַטֲהרֹות
 ְמַטֲהִרים
 ְמַטֲהרֹות
 ְמַטֲהִרים
  ְמַטֲהרֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻרַחם

  
 ְּתֻרַחם
 ְּתֻרֲחִמי
 ְיֻרַחם
 ְּתֻרַחם
 ְנֻרַחם

  
 ְּתֻרֲחמּו

 ְּתֻרַחְמָנה
 ְיֻרֲחמּו

  ְּתֻרַחְמָנה

Pasado 
 ֻרַחְמִּתי

  
 ֻרַחְמָּת
 ֻרַחְמְּת

 םֻרַח
 ֻרֲחָמה
 ֻרַחְמנּו

  
 ֻרַחְמֶּתם
 ֻרַחְמֶּתן
 ֻרֲחמּו
  ֻרֲחמּו

Presente 
 ְמֻרָחם

 ְמֻרֶחֶמת
 ְמֻרָחם

 ְמֻרֶחֶמת
 ְמֻרָחם

 ְמֻרֶחֶמת
 ְמֻרָחִמים
 ְמֻרָחמֹות
 ְמֻרָחִמים
 ְמֻרָחמֹות
 ְמֻרָחִמים
  ְמֻרָחמֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 תִמְתַקְׁשרֹו

 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 יכח

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּוַכח
 ִהָּוְכִחי

  
  
  
  

 ִהָּוְכחּו
 ִהָּוַכְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּוַכח

  
 ִּתָּוַכח
 ִּתָּוְכִחי
 ִיָּוַכח
 ִּתָּוַכח
 ִנָּוַכח

  
 ָּוְכחּוִּת

 ִּתָּוַכְחָנה
 ִיָּוְכחּו

  ִּתָּוַכְחָנה

Pasado 
 נֹוַכְחִּתי

  
 נֹוַכְחָּת
 נֹוַכְחְּת
 נֹוַכח

 נֹוְכָחה
 נֹוַכְחנּו

  
 נֹוַכְחֶּתם
 נֹוַכְחֶּתן
 נֹוְכחּו
  נֹוְכחּו

Presente 
 נֹוָכח

 נֹוַכַחת
 נֹוָכח

 נֹוַכַחת
 נֹוָכח

 נֹוַכַחת
 נֹוָכִחים
 נֹוָכחֹות
 נֹוָכִחים
 נֹוָכחֹות
 נֹוָכִחים
  נֹוָכחֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 הֹוַכח
 הֹוִכיִחי

  
  
  
  

 הֹוִכיחּו
 הֹוַכְחָּנה

  
   

Futuro 
 אֹוִכיַח

  
 ּתֹוִכיַח
 ּתֹוִכיִחי
 יֹוִכיַח
 ּתֹוִכיַח
 נֹוִכיַח

  
 ּתֹוִכיחּו

 ַכְחָנהּתֹו
 יֹוִכיחּו

  ּתֹוַכְחָנה

Pasado 
 הֹוַכְחִּתי

  
 הֹוַכְחָּת
 הֹוַכְחְּת
 הֹוִכיַח

 הֹוִכיָחה
 הֹוַכְחנּו

  
 הֹוַכְחֶּתם
 הֹוַכְחֶּתן
 הֹוִכיחּו
  הֹוִכיחּו

Presente 
 מֹוִכיַח

 מֹוִכיָחה
 מֹוִכיַח

 מֹוִכיָחה
 מֹוִכיַח

 מֹוִכיָחה
 מֹוִכיִחים

 יחֹותמֹוִכ
 מֹוִכיִחים
 מֹוִכיחֹות
 מֹוִכיִחים
  מֹוִכיחֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַוַּכח
 ִהְתַוְּכִחי

  
  
  
  

 ִהְתַוְּכחּו
 ִהְתַוַּכְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַוַּכח

  
 ִּתְתַוַּכח
 ִּתְתַוְּכִחי
 ִיְתַוַּכח
 ִּתְתַוַּכח

 ַוַּכחִנְת
  

 ִּתְתַוְּכחּו
 ִתְתַוַּכְחָנה

 ִיְתַוְּכחֹו
  ִתְתַוַּכְחָנה

Pasado 
 ִהְתַוַּכְחִּתי

  
 ִהְתַוַּכְחָּת
 ִהְתַוַּכְחְּת
 ִהְתַוַּכח

 ִהְתַוְּכָחה
 ִהְתַוַּכְחנּו

  
 ִהְתַוַּכְחֶּתם
 ִהְתַוַּכְחֶּתן
 ִהְתַוְּכחּו
  ִהְתַוְּכחּו

Presente 
 ֵּכַחִמְתַו

 ִמְתַוַּכַחת
 ִמְתַוֵּכַח

 ִמְתַוַּכַחת
 ִמְתַוֵּכַח

 ִמְתַוַּכַחת
 ִמְתַוְּכִחים
 ִמְתַוְּכחֹות
 ִמְתַוְּכִחים
 ִמְתַוְּכחֹות
 ִמְתַוְּכִחים
  ִמְתַוְּכחֹות
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 יכל

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 אּוַכל

  
 ּתּוַכל
 ּתּוְכִלי
 יּוַכל
 ּתּוַכל
 נּוַכל

  
 ּתּוְכלּו

 ּתּוַכְלָנה
 ִיּוְכלּו

  ּתּוַכְלָנה

Pasado 
 ָיכְֹלִּתי

  
 ָיכְֹלָּת
 ָיכְֹלְּת
 ָיכֹל
 ָיְכָלה
 ָיכְֹלנּו

  
 ְיָכְלֶּתם
 ְיָכְלֶּתן
 ָיְכלּו
  ָיְכלּו

Presente 
 ָיכֹול

 ְיכֹוָלה
 ָיכֹול

 ְיכֹוָלה
 ָיכֹול

 ְיכֹוָלה
 ְיכֹוִלים
 ְיכֹולֹות
 ְיכֹוִלים
 ְיכֹולֹות
 ְיכֹוִלים
  ְיכֹולֹות
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 יכל

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 אּוַכל

  
 ּתּוַכל
 ּתּוְכִלי
 יּוַכל
 ּתּוַכל
 נּוַכל

  
 ּתּוְכלּו
 ָנהּתּוַכְל
 ִיּוְכלּו

  ּתּוַכְלָנה

Pasado 
 ָיכְֹלִּתי

  
 ָיכְֹלָּת
 ָיכְֹלְּת
 ָיכֹל
 ָיְכָלה
 ָיכְֹלנּו

  
 ְיָכְלֶּתם
 ְיָכְלֶּתן
 ָיְכלּו
  ָיְכלּו

Presente 
 ָיכֹול

 ְיכֹוָלה
 ָיכֹול

 ְיכֹוָלה
 ָיכֹול

 ְיכֹוָלה
 ְיכֹוִלים
 ְיכֹולֹות
 ְיכֹוִלים
 ְיכֹולֹות
 ְיכֹוִלים
  ְיכֹולֹות
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 ילד

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵרד
 ְרִדי

  
  
  
  
  

 ְרדּו
 ֵרְדָנה

   

Futuro 
 ֵאֵרד

  
 ֵּתֵרד
 ֵּתְרִדי
 ֵיֵרד
 ֵּתֵרד
 ֵנֵרד

  
 ֵּתְרדּו

 ֵּתַרְדָנה
 ֵיְרדּו

  ֵּתַרְדָנה

Pasado 
 ָיַרְדִּתי

  
 ָיַרְדָּת

 ְדְּתָיַר
 ָיַרד

 ָיְרָדה
 ָיַרְדנּו

  
 ְיַרְדֶּתם
 ְיַרְדֶּתן
 ָיְרדּו
  ָיְרדּו

Presente 
 יֹוֵרד

 יֹוֶרֶדת
 יֹוֵרד

 יֹוֶרֶדת
 יֹוֵרד

 יֹוֶרֶדת
 יֹוְרִדים
 יֹוְרדֹות
 יֹוְרִדים
 יֹוְרדֹות
 יֹוְרִדים
  יֹוְרדֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵסדִהָּו
 ִהָּוְסִדי

  
  
  
  

 ִהָּוְסדּו
 ִהָּוַסְדָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּוֵסד

  
 ִּתָּוֵסד
 ִּתָּוְסִדי
 ִיָּוֵסד
 ִּתָּוֵסד
 ִנָּוֵסד

  
 ִּתָּוְסדּו

 ִּתָּוַסְדָנה
 ִיָּוְסדּו

  ִּתָּוַסְדָנה

Pasado 
 נֹוַסְדִּתי

  
 נֹוַסְדָּת
 נֹוַסְדְּת
 נֹוַסד

 ְסָדהנֹו
 נֹוַסְדנּו

  
 נֹוַסְדֶּתם
 נֹוַסְדֶּתן
 נֹוְסדּו
  נֹוְסדּו

Presente 
 נֹוָסד

 נֹוֶסֶדת
 נֹוָסד

 נֹוֶסֶדת
 נֹוָסד

 נֹוֶסֶדת
 נֹוָסִדים
 נֹוָסדֹות
 נֹוָסִדים
 נֹוָסדֹות
 נֹוָסִדים
  נֹוָסדֹות
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Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 הֹוֵרד
 יִדיהֹוִר

  
  
  
  
  

 הֹוִרידּו
 הֹוֵרְדָנה

   

Futuro 
 אֹוִריד

  
 ּתֹוִריד
 ּתֹוִריִדי

 ֵיֵרד
 ּתֹוִריד
 נֹוִריד

  
 ּתֹוִרידּו
 ּתֹוֵרְדָנה
 יֹוִרידּו

  ּתֹוֵרְדָנה

Pasado 
 הֹוַרְדִּתי

  
 הֹוַרְדָּת
 הֹוַרְדְּת

 ָיַרד
 הֹוִריד
 הֹוַרְדנּו

  
 ֶּתםהֹוַרְד

 הֹוַרְדֶּתן
 הֹוִרידּו
  הֹוִרידּו

Presente 
 מֹוִריד

 מֹוִריָדה
 מֹוִריד

 מֹוִריָדה
 מֹוִריד

 מֹוִריָדה
 מֹוִריִדים
 מֹוִרידֹות
 מֹוִריִדים
 מֹוִרידֹות
 מֹוִריִדים
  מֹוִרידֹות
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 אּוַבל

  
 ּתּוַבל
 ּתּוְבִלי
 יּוַבל
 ּתּוַבל
 נּוַבל

  
 ּתּוְבלּו

 ּתּוַבְלָנה
 יּוְבלּו

  ּתּוַבְלָנה

Pasado 
 הּוַבְלִּתי

  
 הּוַבְלָּת
 הּוַבְלְּת
 הּוַבל

 הּוְבָלה
 הּוַבְלנּו

  
 הּוַבְלֶּתם
 הּוַבְלֶּתן
 הּוְבלּו
  הּוְבלּו

Presente 
 ָבלמּו

 מּוֶבֶלת
 מּוָבל

 מּוֶבֶלת
 מּוָבל

 מּוֶבֶלת
 מּוָבִלים
 מּוָבלֹות
 מּוָבִלים
 מּוָבלֹות
 מּוָבִלים
  מּוָבלֹות
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 יעץ

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּוֵאׁש
 ִהָּוֲאִׁשי

  
  
  
  

 ִהָּוֲאׁשּו
 ִהָּוַאְׁשָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּוֵאׁש

  
 ִּתָּוֵאׁש
 ִּתָּוֲאִׁשי
 ִיָּוֵאׁש
 ִּתָּוֵאׁש
 ִּתָּוֵאׁש

  
 ִּתָּוְסדּו

 ִּתָּוַסְדָנה
 ִיָּוְסדּו

  ִּתָּוַסְדָנה

Pasado 
 נֹוַאְׁשִּתי

  
 נֹוַאְׁשָּת
 נֹוַאְׁשְּת
 נֹוַאׁש

 נֹוֲאָׁשה
 נֹוַאְׁשנּו

  
 נֹוַאְׁשֶּתם
 נַוְֹׁשֶּתן
 נֹוֲאׁשּו
  נֹוֲאׁשּו

Presente 
 נֹוָאׁש

 נֹוֶאֶׁשת
 נֹוָאׁש

 נֹוֶאֶׁשת
 נֹוָאׁש

 נֹוֶאֶׁשת
 נֹוָאִׁשים
 נֹוָאׁשֹות
 נֹוָאִׁשים
 נֹוָאׁשֹות
 נֹוָאִׁשים
  נֹוָאׁשֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַטֵהר
 ַטֲהִרי

  
  
  
  

 ַטֲהרּו
 ַטֵהְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַטֵהר

  
 ְּתַטֵהר
 ְּתַטֲהִרי
 ְיַטֵהר
 ְּתַטֵהר
 ְנַטֵהר

  
 ְּתַטֲהרּו

 ְּתַטֵהְרָנה
 ְיַטֲהרּו

  ְּתַטֵהְרָנה

Pasado 
 ִטַהְרִּתי

  
 ִטַהְרָּת
 ִטַהְרְּת
 ִטֵהר

 ִטֲהָרה
 ִטַהְרנּו

  
 ִטַהְרֶּתם
 ִטַהְרֶּתן
 ִטֲהרּו
  ִטֲהרּו

Presente 
 ְמַטֵהר

 ְמַטֶהֶרת
 ַטֵהרְמ

 ְמַטֶהֶרת
 ְמַטֵהר

 ְמַטֶהֶרת
 ְמַטֲהִרים
 ְמַטֲהרֹות
 ְמַטֲהִרים
 ְמַטֲהרֹות
 ְמַטֲהִרים
  ְמַטֲהרֹות
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Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים

 ִּכיִמיַּתְס
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
  ׁשֹוֲאלֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 יפע

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 הֹוַכח
 הֹוִכיִחי

  
  
  
  

 הֹוִכיחּו
 הֹוַכְחָּנה

  
   

Futuro 
 אֹוִכיַח

  
 ּתֹוִכיַח
 ּתֹוִכיִחי
 יֹוִכיַח
 ּתֹוִכיַח
 נֹוִכיַח

  
 ּתֹוִכיחּו
 ּתֹוַכְחָנה
 יֹוִכיחּו

  ּתֹוַכְחָנה

Pasado 
 הֹוַכְחִּתי

  
 ַכְחָּתהֹו

 הֹוַכְחְּת
 הֹוִכיַח

 הֹוִכיָחה
 הֹוַכְחנּו

  
 הֹוַכְחֶּתם
 הֹוַכְחֶּתן
 הֹוִכיחּו
  הֹוִכיחּו

Presente 
 מֹוִכיַח

 מֹוִכיָחה
 מֹוִכיַח

 מֹוִכיָחה
 מֹוִכיַח

 מֹוִכיָחה
 מֹוִכיִחים
 מֹוִכיחֹות
 מֹוִכיִחים
 מֹוִכיחֹות
 מֹוִכיִחים
  מֹוִכיחֹות
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 יצא

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְקָרא
 ִקְרִאי

  
  
  
  

 ִקְראּו
 ְקֶראָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְקָרא

  
 ִּתְקָרא
 ִּתְקְרִאי
 ִיְקָרא
 ִּתְקָרא
 ִנְקָרא

  
 ִּתְקְראּו

 ִּתְקֶראָנה
 ִיְקְראּו

  ִּתְקֶראָנה

Pasado 
 ָקָראִתי

  
 ָקָראָת
 ָקָראת

 ָראָק
 ָקְרָאה
 ָקָראנּו

  
 ְקָראֶתם
 ְקָראֶתן
 ָקְראּו
  ָקְראּו

Presente 
 קֹוֵרא

 קֹוֵראת
 קֹוֵרא

 קֹוֵראת
 קֹוֵרא

 קֹוֵראת
 נֹוָאִׁשים
 קֹוְראֹות
 נֹוָאִׁשים
 קֹוְראֹות
 נֹוָאִׁשים
  קֹוְראֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַמֵּלא
 ַמְּלִאי

  
  
  
  

 ַמְּלאּו
 ַמֶּלאָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַמֵּלא

  
 ְּתַמֵּלא
 ְּתַמְּלִאי
 ְיַמֵּלא
 ְּתַמֵּלא
 ְנַמֵּלא

  
 ְּתַמְּלאּו

 ְּתַמֶּלאָנה
 ְיַמְּלאּו

  ְּתַמֶּלאָנה

Pasado 
 ִמֵּלאִתי

  
 ִמֵּלאָת
 ִמֵּלאת
 ִמֵּלא

 ִמְּלָאה
 ִמֵּלאנּו

  
 ִמֵּלאֶּתם
 ִמֵּלאֶּתן
 ִמְּלאּו
  ִמְּלאּו

Presente 
 ְמַמֵּלא

 ְמַמֵּלאת
 ְמַמֵּלא

 ְמַמֵּלאת
 ְמַמֵּלא

 ְמַמֵּלאת
 ְמַמְּלִאים
 ְמַמְּלאֹות
 ְמַמְּלִאים
 ְמַמְּלאֹות
 ְמַמְּלִאים
  ְמַמְּלאֹות
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Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  ַהּפַֹעל–ֵׁשם 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ׁשֶֹרשא
 ֲאֻמָּלא

  
 ְּתֻמָּלא
 ְּתֻמְּלִאי
 ְיֻמָּלא
 ְּתֻמָּלא
 ְנֻמָּלא

  
 ְּתֻמָּלאּו

 ְּתֻמֶּלאָנה
  ְיֻמָּלאּו

Pasado 
 ִצּוּוי

 ֻמֵּלאִתי
  

 ֻמֵּלאָת
 ֻמֵּלאְת
 ֻמָּלא

 ֻמְּלָאה
 ֻמֵּלאנּו

  
 ֻמֵּלאֶתם
 ֻמֵּלאֶתן
  ֻמְּלאּו

Presente 
 ָעִתיד
 ְמֻמָּלא

 ְמֻמֵּלאת
 ְמֻמָּלא

 ְמֻמֵּלאת
 ְמֻמָּלא

 ְמֻמֵּלאת
 ְמֻמָּלִאים
 ְמֻמָּלאֹות
 ְמֻמָּלִאים
 ְמֻמָּלאֹות
  ְמֻמָּלִאים

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 הֹוֵרד
 הֹוִריִדי

  
  
  
  
  

 הֹוִרידּו
 הֹוֵרְדָנה

   

Futuro 
 אֹוִריד

  
 ּתֹוִריד
 ּתֹוִריִדי

 ֵיֵרד
 ּתֹוִריד
 נֹוִריד

  
 ּתֹוִרידּו
 ּתֹוֵרְדָנה
 יֹוִרידּו

  ּתֹוֵרְדָנה

Pasado 
 הֹוַרְדִּתי

  
 הֹוַרְדָּת
 הֹוַרְדְּת

 ָיַרד
 הֹוִריד
 הֹוַרְדנּו

  
 הֹוַרְדֶּתם
 הֹוַרְדֶּתן
 הֹוִרידּו
  הֹוִרידּו

Presente 
 ידמֹוִר

 מֹוִריָדה
 מֹוִריד

 מֹוִריָדה
 מֹוִריד

 מֹוִריָדה
 מֹוִריִדים
 מֹוִרידֹות
 מֹוִריִדים
 מֹוִרידֹות
 מֹוִריִדים
  מֹוִרידֹות
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  ַהּפַֹעל–ֵׁשם 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ׁשֶֹרשא
 אּוָבא

  
 ּתּוָבא

 ְבִאיּתּו
 יּוָבא
 ּתּוָבא
 נּוָבא

  
 ּתּוְבאּו

 ּתּוֶבאָנה
  יּוְבאּו

Pasado 
 ִצּוּוי

 הּוֵבאִתי
  

 הּוֵבאָת
 הּוֵבאְת
 הּוָבא

 הּוְבָאה
  
  

 הּוֵבאֶּתם
 הּוֵבאֶּתן
  הּוְבאּו

Presente 
 ָעִתיד
 מּוָבא

 מּוֵבאת
 מּוָבא

 מּוֵבאת
 מּוָבא

 מּוֵבאת
 םמּוָבִאי

 מּוָבאֹות
 מּוָבִאים
 מּוָבאֹות
  מּוָבִאים
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 ירד

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵרד
 ְרִדי

  
  
  
  
  

 ְרדּו
 ֵרְדָנה

   

Futuro 
 ֵאֵרד

  
 ֵּתֵרד
 ֵּתְרִדי
 ֵיֵרד
 ֵּתֵרד
 ֵנֵרד

  
 ֵּתְרדּו

 ֵּתַרְדָנה
 ֵיְרדּו

  ֵּתַרְדָנה

Pasado 
 ִּתיָיַרְד

  
 ָיַרְדָּת
 ָיַרְדְּת
 ָיַרד

 ָיְרָדה
 ָיַרְדנּו

  
 ְיַרְדֶּתם
 ְיַרְדֶּתן
 ָיְרדּו
  ָיְרדּו

Presente 
 יֹוֵרד

 יֹוֶרֶדת
 יֹוֵרד

 יֹוֶרֶדת
 יֹוֵרד

 יֹוֶרֶדת
 יֹוְרִדים
 יֹוְרדֹות
 יֹוְרִדים
 יֹוְרדֹות
 יֹוְרִדים
  יֹוְרדֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 הֹוֵרד
 הֹוִריִדי

  
  
  
  
  

 הֹוִרידּו
 הֹוֵרְדָנה

   

Futuro 
 אֹוִריד

  
 ּתֹוִריד
 ּתֹוִריִדי

 ֵיֵרד
 ּתֹוִריד
 נֹוִריד

  
 ּתֹוִרידּו
 ּתֹוֵרְדָנה
 יֹוִרידּו

  ּתֹוֵרְדָנה

Pasado 
 הֹוַרְדִּתי

  
 הֹוַרְדָּת
 הֹוַרְדְּת

 ָיַרד
 הֹוִריד
 הֹוַרְדנּו

  
 הֹוַרְדֶּתם
 הֹוַרְדֶּתן
 הֹוִרידּו
  הֹוִרידּו

Presente 
 מֹוִריד

 מֹוִריָדה
 מֹוִריד

 מֹוִריָדה
 מֹוִריד

 מֹוִריָדה
 מֹוִריִדים
 מֹוִרידֹות
 מֹוִריִדים
 מֹוִרידֹות
 מֹוִריִדים
  מֹוִרידֹות
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 ישב

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵרד
 ְרִדי

  
  
  
  
  

 ְרדּו
 ֵרְדָנה

   

Futuro 
 ֵאֵרד

  
 ֵּתֵרד
 ֵּתְרִדי
 ֵיֵרד
 ֵּתֵרד
 ֵנֵרד

  
 ֵּתְרדּו

 ֵּתַרְדָנה
 ֵיְרדּו

  ֵּתַרְדָנה

Pasado 
 ָיַרְדִּתי

  
 ָיַרְדָּת
 ָיַרְדְּת
 ָיַרד

 ָיְרָדה
 ָיַרְדנּו

  
 ְיַרְדֶּתם
 ְיַרְדֶּתן

 ְרדּוָי
  ָיְרדּו

Presente 
 יֹוֵרד

 יֹוֶרֶדת
 יֹוֵרד

 יֹוֶרֶדת
 יֹוֵרד

 יֹוֶרֶדת
 יֹוְרִדים
 יֹוְרדֹות
 יֹוְרִדים
 יֹוְרדֹות
 יֹוְרִדים
  יֹוְרדֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּוֵסד
 ִהָּוְסִדי

  
  
  
  

 ִהָּוְסדּו
 ִהָּוַסְדָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּוֵסד

  
 ִּתָּוֵסד
 ִּתָּוְסִדי
 ִיָּוֵסד
 ִּתָּוֵסד
 ִנָּוֵסד

  
 ִּתָּוְסדּו

 ִּתָּוַסְדָנה
 ִיָּוְסדּו

  ִּתָּוַסְדָנה

Pasado 
 נֹוַסְדִּתי

  
 נֹוַסְדָּת
 נֹוַסְדְּת
 נֹוַסד

 נֹוְסָדה
 נֹוַסְדנּו

  
 נֹוַסְדֶּתם
 נֹוַסְדֶּתן
 נֹוְסדּו
  דּונֹוְס

Presente 
 נֹוָסד

 נֹוֶסֶדת
 נֹוָסד

 נֹוֶסֶדת
 נֹוָסד

 נֹוֶסֶדת
 נֹוָסִדים
 נֹוָסדֹות
 נֹוָסִדים
 נֹוָסדֹות
 נֹוָסִדים
  נֹוָסדֹות
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Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ֵּברְמַד

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד
 תְמֻכֶּבֶד
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 הֹוֵרד
 הֹוִריִדי

  
  
  
  
  

 הֹוִרידּו
 הֹוֵרְדָנה

   

Futuro 
 אֹוִריד

  
 דּתֹוִרי

 ּתֹוִריִדי
 ֵיֵרד

 ּתֹוִריד
 נֹוִריד

  
 ּתֹוִרידּו
 ּתֹוֵרְדָנה
 יֹוִרידּו

  ּתֹוֵרְדָנה

Pasado 
 הֹוַרְדִּתי

  
 הֹוַרְדָּת
 הֹוַרְדְּת

 ָיַרד
 הֹוִריד
 הֹוַרְדנּו

  
 הֹוַרְדֶּתם
 הֹוַרְדֶּתן
 הֹוִרידּו
  הֹוִרידּו

Presente 
 מֹוִריד

 מֹוִריָדה
 ידמֹוִר

 מֹוִריָדה
 מֹוִריד

 מֹוִריָדה
 מֹוִריִדים
 מֹוִרידֹות
 מֹוִריִדים
 מֹוִרידֹות
 מֹוִריִדים
  מֹוִרידֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ֵׁשרִּתְתַק

 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם

 ֶּתןִהְתַקַׁשְר
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 ישב

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵרד
 ְרִדי

  
  
  
  
  

 ְרדּו
 ֵרְדָנה

   

Futuro 
 ֵאֵרד

  
 ֵּתֵרד
 ֵּתְרִדי
 ֵיֵרד
 ֵּתֵרד
 ֵנֵרד

  
 ֵּתְרדּו

 ֵּתַרְדָנה
 ֵיְרדּו

  ֵּתַרְדָנה

Pasado 
 ָיַרְדִּתי

  
 ָיַרְדָּת
 ָיַרְדְּת
 ָיַרד

 ָיְרָדה
 ָיַרְדנּו

  
 ְיַרְדֶּתם
 ְיַרְדֶּתן

 דּוָיְר
  ָיְרדּו

Presente 
 יֹוֵרד

 יֹוֶרֶדת
 יֹוֵרד

 יֹוֶרֶדת
 יֹוֵרד

 יֹוֶרֶדת
 יֹוְרִדים
 יֹוְרדֹות
 יֹוְרִדים
 יֹוְרדֹות
 יֹוְרִדים
  יֹוְרדֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּוֵסד
 ִהָּוְסִדי

  
  
  
  

 ִהָּוְסדּו
 ִהָּוַסְדָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּוֵסד

  
 ִּתָּוֵסד
 ִּתָּוְסִדי
 ִיָּוֵסד
 ִּתָּוֵסד
 ִנָּוֵסד

  
 ִּתָּוְסדּו

 ִּתָּוַסְדָנה
 ִיָּוְסדּו

  ִּתָּוַסְדָנה

Pasado 
 נֹוַסְדִּתי

  
 נֹוַסְדָּת
 נֹוַסְדְּת
 נֹוַסד

 נֹוְסָדה
 נֹוַסְדנּו

  
 נֹוַסְדֶּתם
 נֹוַסְדֶּתן
 נֹוְסדּו
  נֹוְסדּו

Presente 
 נֹוָסד

 נֹוֶסֶדת
 נֹוָסד

 נֹוֶסֶדת
 נֹוָסד

 נֹוֶסֶדת
 נֹוָסִדים
 נֹוָסדֹות
 נֹוָסִדים
 נֹוָסדֹות
 נֹוָסִדים
  נֹוָסדֹות
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Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ַדֵּברְּת

 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 רְמַדֵּב

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי

 ֻכַּבדְי
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 הֹוֵרד
 הֹוִריִדי

  
  
  
  
  

 הֹוִרידּו
 הֹוֵרְדָנה

   

Futuro 
 אֹוִריד

  
 ּתֹוִריד
 ּתֹוִריִדי

 ֵיֵרד
 ּתֹוִריד
 נֹוִריד

  
 ּתֹוִרידּו
 ּתֹוֵרְדָנה
 יֹוִרידּו

  ּתֹוֵרְדָנה

Pasado 
 הֹוַרְדִּתי

  
 הֹוַרְדָּת
 הֹוַרְדְּת

 ָיַרד
 הֹוִריד
 הֹוַרְדנּו

  
 הֹוַרְדֶּתם
 הֹוַרְדֶּתן
 הֹוִרידּו
  הֹוִרידּו

Presente 
 מֹוִריד

 מֹוִריָדה
 דמֹוִרי

 מֹוִריָדה
 מֹוִריד

 מֹוִריָדה
 מֹוִריִדים
 מֹוִרידֹות
 מֹוִריִדים
 מֹוִרידֹות
 מֹוִריִדים
  מֹוִרידֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 רִּתְתַקֵׁש

 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ןִהְתַקַׁשְרֶּת
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 ישן

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
 ַהּפַֹעל –ֵׁשם 

  
  

 יַרק
 ִיְרִקי

  
  
  
  

 ִיְרקּו
 יַרְקָנה

   

Futuro 
 ׁשֶֹרש
 ִאיַרק

  
 ִּתיַרק
 ִּתיְרִקי
 יִיַרק
 ִּתיַרק
 ִניַרק

  
 ִּתיְרקּו

 ִּתיַרְקָנה
  יִיְרקּו

Pasado 
 ִצּוּוי

 ָיַרְקִּתי
  

 ָיַרְקָּת
 ָיַרְקְּת
 ָיַרק

 ָיְרָקה
 ָיַרְקנּו

  
 ְיַרְקֶּתם
 ְיַרְקֶּתן
  ָיְרקּו

Presente 
 ָעִתיד
 יֹוֵרק

 יֹוֶרֶקת
 יֹוֵרק

 יֹוֶרֶקת
 יֹוֵרק

 יֹוֶרֶקת
 יֹוְרִקים
 יֹוְרקֹות
 יֹוְרִקים
 יֹוְרקֹות
  יֹוְרִקים

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות
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Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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 כאב

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ֶּתםִהְסַּכְמ

 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
  ׁשֹוֲאלֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים
 ָמהִהְסִּכי

 ִהְסַּכְמנּו
  

 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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 כבד

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּפֵקד
 ִהָּפְקִדי

  
  
  
  

 ִהָּפְקדּו
 ִהָּפַקְדָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּפֵקד

  
 ִּתָּפֵקד
 ִּתָּפְקִדי
 ִיָּפֵקד
 ִּתָּפֵקד
 ִנָּפֵקד

  
 ִּתָּפְקדּו

 ִּתָּפַקְדָנה
 ִיָּפְקדּו

  ִּתָּפַקְדָנה

Pasado 
 ִנְפַקְדִּתי

  
 ְפַקְדָּתִנ

 ִנְפַקְדְּת
 ִנְפַקד

 ִנְפְקָדה
 ִנְפַקְדנּו

  
 ִנְפַקְדֶּתם
 ִנְפַקְדֶּתן
 ִנְפְקדּו
  ִנְפְקדּו

Presente 
 ִנְפָקד

 ִנְפֶקֶדת
 ִנְפָקד

 ִנְפֶקֶדת
 ִנְפָקד

 ִנְפֶקֶדת
 ִנְפָקִדים
 ִנְפָקדֹות
 ִנְפָקִדים
 ִנְפָקדֹות
 ִנְפָקִדים
  ִנְפָקדֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ַּבְרָּתִד

 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות
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Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 יִהְסַּכְמִּת

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ְׁשרּוִּתְתַק

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר
 תִמְתַקֶׁשֶר
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 כון

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 דְמֻכָּב

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 כלל

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּפֵקד
 ִהָּפְקִדי

  
  
  
  

 ִהָּפְקדּו
 ִהָּפַקְדָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּפֵקד

  
 ִּתָּפֵקד
 ִּתָּפְקִדי
 ִיָּפֵקד
 ִּתָּפֵקד
 ִנָּפֵקד

  
 ִּתָּפְקדּו

 ִּתָּפַקְדָנה
 ִיָּפְקדּו

  ִּתָּפַקְדָנה

Pasado 
 ִנְפַקְדִּתי

  
 ִנְפַקְדָּת
 ְּתִנְפַקְד
 ִנְפַקד

 ִנְפְקָדה
 ִנְפַקְדנּו

  
 ִנְפַקְדֶּתם
 ִנְפַקְדֶּתן
 ִנְפְקדּו
  ִנְפְקדּו

Presente 
 ִנְפָקד

 ִנְפֶקֶדת
 ִנְפָקד

 ִנְפֶקֶדת
 ִנְפָקד

 ִנְפֶקֶדת
 ִנְפָקִדים
 ִנְפָקדֹות
 ִנְפָקִדים
 ִנְפָקדֹות
 ִנְפָקִדים
  ִנְפָקדֹות
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Binyanim :לִהְפִע 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים

 תְמִביאֹו
 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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 כנס

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּפֵקד
 ִהָּפְקִדי

  
  
  
  

 ִהָּפְקדּו
 ִהָּפַקְדָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּפֵקד

  
 ִּתָּפֵקד
 ִּתָּפְקִדי
 ִיָּפֵקד
 ִּתָּפֵקד
 ִנָּפֵקד

  
 ִּתָּפְקדּו

 ִּתָּפַקְדָנה
 דּוִיָּפְק

  ִּתָּפַקְדָנה

Pasado 
 ִנְפַקְדִּתי

  
 ִנְפַקְדָּת
 ִנְפַקְדְּת
 ִנְפַקד

 ִנְפְקָדה
 ִנְפַקְדנּו

  
 ִנְפַקְדֶּתם
 ִנְפַקְדֶּתן
 ִנְפְקדּו
  ִנְפְקדּו

Presente 
 ִנְפָקד

 ִנְפֶקֶדת
 ִנְפָקד

 ִנְפֶקֶדת
 ִנְפָקד

 ִנְפֶקֶדת
 ִנְפָקִדים
 ִנְפָקדֹות

 ְפָקִדיםִנ
 ִנְפָקדֹות
 ִנְפָקִדים
  ִנְפָקדֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 רּוְיַדְּב

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות

 ְּבִריםְמַד
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות
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Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים

 ָּבדֹותְמֻכ
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים
 יָמהַמְסִּכ

 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 כנע

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָׁשַלח
 ִחיִהָׁשְל

  
  
  
  

 ִהָׁשְלחּו
 ִהָׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָׁשַלח

  
 ִּתָׁשַלח
 ִּתָׁשַלִחי
 ִיָׁשַלח
 ִּתָׁשַלח
 ִנָׁשַלח

  
 ִּתָׁשְלחּו

 ִּתָׁשַלְחָנה
 ִיָׁשְלחּו

  ִּתָׁשַלְחָנה

Pasado 
 ִנְׁשַלְחִּתי

  
 ִנְׁשַלְחָּת
 ִנְׁשַלְחְּת
 ִנְׁשַלח
 ָחהִנְשְל

 ִנְׁשַלְחנּו
  

 ִנְׁשַלְחֶּתם
 ִנְׁשַלְחֶּתן
 ִנְׁשְלחּו
  ִנְׁשְלחּו

Presente 
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלִחים
 ִנְׁשָלחֹות
 ִנְׁשָלִחים
 ִנְׁשָלחֹות
 ִנְׁשָלִחים
  ִנְׁשָלחֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַּבַּטח
 ַבְּטִחי

  
  
  
  

 ַּבְּטחּו
 ַבַּטְחָנה

  
   

Futuro 
 ַאְבִטיַח

  
 ַּתְבִטיַח
 ַּתְבִטיִחי
 ַיְבִטיַח
 ַּתְבִטיַח
 ַנְבִטיַח

  
 ַּתְבִטיחּו
 ַּתְבַטְחָנה
 ַיְבִטיחּו

  ַּתְבַטְחָנה

Pasado 
 ִהְבַטְחִּתי

  
 ִהְבַטְחָּת

 ַטְחְּתִהְב
 ִהְבִטיח

 ִהְבִטיָחה
 ִהְבַטְחנּו

  
 ִהְבַטְחֶּתם
 ִהְבַטְחֶּתן
 ִהְבִטיחּו
  ִהְבִטיחּו

Presente 
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיִחים
 ַמְבִטיחֹות
 ַמְבִטיִחים
 ַמְבִטיחֹות
 ַמְבִטיִחים
  ַמְבִטיחֹות
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 כעס

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים

 ֹוֲאלֹותׁש
 ׁשֹוֲאִלים
  ׁשֹוֲאלֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ְסִּכימּוַי

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים
 ָמהַמְסִּכי

 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 כרח

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַּבַּטח
 ַבְּטִחי

  
  
  
  

 ַּבְּטחּו
 ַבַּטְחָנה

  
   

Futuro 
 ַאְבִטיַח

  
 ַּתְבִטיַח
 ַּתְבִטיִחי
 ַיְבִטיַח
 ַּתְבִטיַח
 ַנְבִטיַח

  
 ַּתְבִטיחּו
 ַּתְבַטְחָנה
 ַיְבִטיחּו

  ַּתְבַטְחָנה

Pasado 
 ִהְבַטְחִּתי

  
 ִהְבַטְחָּת
 ִהְבַטְחְּת
 ִהְבִטיח

 ִהְבִטיָחה
 ְבַטְחנּוִה
  

 ִהְבַטְחֶּתם
 ִהְבַטְחֶּתן
 ִהְבִטיחּו
  ִהְבִטיחּו

Presente 
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיִחים
 ַמְבִטיחֹות
 ַמְבִטיִחים
 ַמְבִטיחֹות
 ַמְבִטיִחים
  ַמְבִטיחֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ְלנּוֻהְכַּפ

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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 כתב

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ַדְקנּוָּב
  

 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּפֵקד
 ִדיִהָּפְק

  
  
  
  

 ִהָּפְקדּו
 ִהָּפַקְדָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּפֵקד

  
 ִּתָּפֵקד
 ִּתָּפְקִדי
 ִיָּפֵקד
 ִּתָּפֵקד
 ִנָּפֵקד

  
 ִּתָּפְקדּו

 ִּתָּפַקְדָנה
 ִיָּפְקדּו

  ִּתָּפַקְדָנה

Pasado 
 ִנְפַקְדִּתי

  
 ִנְפַקְדָּת
 ִנְפַקְדְּת
 ִנְפַקד

 ִנְפְקָדה
 ִנְפַקְדנּו

  
 ִנְפַקְדֶּתם
 ִנְפַקְדֶּתן
 ִנְפְקדּו
  ִנְפְקדּו

Presente 
 ִנְפָקד

 ִנְפֶקֶדת
 ִנְפָקד

 ִנְפֶקֶדת
 ִנְפָקד

 ִנְפֶקֶדת
 ִנְפָקִדים
 ִנְפָקדֹות
 ִנְפָקִדים
 ִנְפָקדֹות
 ִנְפָקִדים
  ִנְפָקדֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 אָהֵב
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ימֹותַמְסִּכ

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת

 ְכַּפְלְּתֻה
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  תֻמְכָּפלֹו
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ּוִיְתַקְׁשר

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ֵׁשרִמְתַק

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 לבש

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְׁשַכב
 ִׁשְכִבי

  
  
  
  

 ִׁשְכבּו
 ְׁשַכְבָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְׁשַּכב

  
 ִּתְׁשַּכב
 ִביִּתְׁשְּכ
 ִיְׁשַּכב
 ִּתְׁשַּכב
 ִנְׁשַּכב

  
 ִּתְׁשְּכבּו

 ִּתְׁשַּכְבָנה
 ְיְׁשְּכבּו

  ִּתְׁשַּכְבָנה

Pasado 
 ָׁשַכְבִּתי

  
 ָׁשַכְבָּת
 ָׁשַכְבְּת
 ָׁשַכב

 ָׁשְכָבה
 ָׁשַכְבנּו

  
 ָׁשַכְבֶּתם
 ָׁשַכְבֶּתן
 ָׁשְכבּו
  ָׁשְכבּו

Presente 
 ׁשֹוֵכב
 ֶבתׁשֹוֶכ

 ׁשֹוֵכב
 ׁשֹוֶכֶבת
 ׁשֹוֵכב

 ׁשֹוֶכֶבת
 ׁשֹוְכִבים
 ׁשֹוְכבֹות
 ׁשֹוְכִבים
 ׁשֹוְכבֹות
 ׁשֹוְכִבים
  ׁשֹוְכבֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֶּתםֻהְכַּפְל

 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ָּתִהְתַקַׁשְר

 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות

 ִריםִמְתַקְׁש
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 לחם

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
  ׁשֹוֲאלֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּׁשֵאל
 ִהָּׁשֲאִלי

  
  
  
  

 ִהָּׁשֲאלּו
 ִהָּׁשַאְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּׁשֵאל

  
 ִּתָּׁשֵאל
 ִּתָּׁשֲאִלי
 ִיָּׁשֵאל
 ִּתָּׁשֵאל
 ִנָּׁשֵאל

  
 ִּתָּׁשֲאלּו

 ִּתָּׁשַאְלָנה
 ִיָּׁשֲאלּו

  ִּתָּׁשַאְלָנה

Pasado 
 ִנְׁשַאְלִּתי

  
 ִנְׁשַאְלָּת
 ִנְׁשַאְלְּת
 ִנְׁשַאל

 ִנְשֲאָלה
 ִנְׁשַאְלנּו

  
 ִנְׁשַאְלֶּתם
 ִנְׁשַאְלֶּתן
 ִנְׁשֲאלּו
  ִנְׁשֲאלּו

Presente 
 ִנְׁשָאל

 ֶאֶלתִנְׁש
 ִנְׁשָאל

 ִנְׁשֶאֶלת
 ִנְׁשָאל

 ִנְׁשֶאֶלת
 ִנְּשָאִלים
 ִנְּשָאלֹות
 ִנְּשָאִלים
 ִנְּשָאלֹות
 ִנְּשָאִלים
  ִנְּשָאלֹות
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 לחץ

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 םַאְסִּכי

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן

 ְסִּכמּוִה
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
  ׁשֹוֲאלֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּׁשֵאל
 ִהָּׁשֲאִלי

  
  
  
  

 ִהָּׁשֲאלּו
 ָּׁשַאְלָנהִה
  
   

Futuro 
 ֶאָּׁשֵאל

  
 ִּתָּׁשֵאל
 ִּתָּׁשֲאִלי
 ִיָּׁשֵאל
 ִּתָּׁשֵאל
 ִנָּׁשֵאל

  
 ִּתָּׁשֲאלּו

 ִּתָּׁשַאְלָנה
 ִיָּׁשֲאלּו

  ִּתָּׁשַאְלָנה

Pasado 
 ִנְׁשַאְלִּתי

  
 ִנְׁשַאְלָּת
 ִנְׁשַאְלְּת
 ִנְׁשַאל

 ִנְשֲאָלה
 ִנְׁשַאְלנּו

  
 ִנְׁשַאְלֶּתם
 ִנְׁשַאְלֶּתן
 ִנְׁשֲאלּו
  ִנְׁשֲאלּו

Presente 
 ִנְׁשָאל

 ִנְׁשֶאֶלת
 ִנְׁשָאל

 ִנְׁשֶאֶלת
 ִנְׁשָאל

 ִנְׁשֶאֶלת
 ִנְּשָאִלים
 ִנְּשָאלֹות
 ִנְּשָאִלים
 ִנְּשָאלֹות
 ִנְּשָאִלים
  ִנְּשָאלֹות
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 למד

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  
 ַכבְׁש

 ִׁשְכִבי
  
  
  
  

 ִׁשְכבּו
 ְׁשַכְבָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְׁשַּכב

  
 ִּתְׁשַּכב
 ִּתְׁשְּכִבי
 ִיְׁשַּכב
 ִּתְׁשַּכב
 ִנְׁשַּכב

  
 ִּתְׁשְּכבּו

 ִּתְׁשַּכְבָנה
 ְיְׁשְּכבּו

  ִּתְׁשַּכְבָנה

Pasado 
 ָׁשַכְבִּתי

  
 ָׁשַכְבָּת
 ָׁשַכְבְּת

 בָׁשַכ
 ָׁשְכָבה
 ָׁשַכְבנּו

  
 ָׁשַכְבֶּתם
 ָׁשַכְבֶּתן
 ָׁשְכבּו
  ָׁשְכבּו

Presente 
 ׁשֹוֵכב

 ׁשֹוֶכֶבת
 ׁשֹוֵכב

 ׁשֹוֶכֶבת
 ׁשֹוֵכב

 ׁשֹוֶכֶבת
 ׁשֹוְכִבים
 ׁשֹוְכבֹות
 ׁשֹוְכִבים
 ׁשֹוְכבֹות
 ׁשֹוְכִבים
  ׁשֹוְכבֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות
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Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ְרָּתִדַּב

 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת

 ַּבדֻּכ
 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 לקח

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ַסע
 ְסִעי

  
  
  
  

 ְסעּו
 ַסְעָנה

  
   

Futuro 
 ֶאַּסע

  
 ִּתַּסע
 ִּתְּסִעי
 ִיַּסע
 ִּתַּסע
 ִנַּסע

  
 ּוִּתְּסע

 ִּתַּסְעָנה
 ִיְּסעּו

  ִּתַּסְעָנה

Pasado 
 ָנַסְעִּתי

  
 ָנַסְעָּת
 ָנַסְעְּת
 ָנַסע

 ָנְסָעה
 ָנַסְענּו

  
 ְנַסְעֶּתם
 ְנַסְעֶּתן
 ְנַסְעֶּתן
  ְנַסְעֶּתן

Presente 
 נֹוֵסַע

 נֹוַסַעת
 נֹוֵסַע

 נֹוַסַעת
 נֹוֵסַע

 נֹוַסַעת
 נֹוְסִעים
 נֹוְסעֹות

 ְסִעיםנֹו
 נֹוְסעֹות
 נֹוְסִעים
  נֹוְסעֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָׁשַלח
 ִהָׁשְלִחי

  
  
  
  

 ִהָׁשְלחּו
 ִהָׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָׁשַלח

  
 ִּתָׁשַלח
 ִּתָׁשַלִחי
 ִיָׁשַלח
 ִּתָׁשַלח
 ִנָׁשַלח

  
 ִּתָׁשְלחּו

 ִּתָׁשַלְחָנה
 ִיָׁשְלחּו

  ִּתָׁשַלְחָנה

Pasado 
 ִנְׁשַלְחִּתי

  
 ִנְׁשַלְחָּת
 ִנְׁשַלְחְּת
 ִנְׁשַלח

 ִנְשְלָחה
 ִנְׁשַלְחנּו

  
 ִנְׁשַלְחֶּתם
 ִנְׁשַלְחֶּתן
 ִנְׁשְלחּו
  ִנְׁשְלחּו

Presente 
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ָלִחיםִנְׁש

 ִנְׁשָלחֹות
 ִנְׁשָלִחים
 ִנְׁשָלחֹות
 ִנְׁשָלִחים
  ִנְׁשָלחֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַּבַּקע
 ִהְתַּבְּקִעי

  
  
  
  

 ִהְתַּבְּקעּו
 ִהְתַּבַּקְעָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַּבַּקע

  
 ִּתְתַּבַּקע
 ִּתְתַּבְּקִעי

 ַּבַּקעִיְת
 ִּתְתַּבַּקע
 ִנְתַּבַּקע

  
 ִּתְתַּבְּקעּו

 ִתְתַּבַּקְעָנה
 ִיְתַּבְּקעֹו

  ִתְתַּבַּקְעָנה

Pasado 
 ִהְתַּבַּקְעִּתי

  
 ִהְתַּבַּקְעָּת
 ִהְתַּבַּקְעְּת
 ִהְתַּבַּקע

 ִהְתַּבְּקָעה
 ִהְתַּבַּקְענּו

  
 ִהְתַּבַּקְעֶּתם
 ִהְתַּבַּקְעֶּתן

 ַּבְּקעּוִהְת
  ִהְתַּבְּקעּו

Presente 
 ִמְתַּבֵּקַע

 ִמְתַּבַּקַעת
 ִמְתַּבֵּקַע

 ִמְתַּבַּקַעת
 ִמְתַּבֵּקַע

 ִמְתַּבַּקַעת
 ִמְתַּבְּקִעים
 ִמְתַּבְּקעֹות
 ִמְתַּבְּקִעים
 ִמְתַּבְּקעֹות
 ִמְתַּבְּקִעים
  ִמְתַּבְּקעֹות
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 מדד

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ְקנּוָּבַד

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ְכִריִהָּז

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר
 ָרהִנְזְּכ

 ִנְזַּכְרנּו
  

 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות
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Binyanim :ֵעלִהְתַּפ 

Imperativo 
  
  

 ִהְתּגֹוֵלל
 ִהְתּגֹוְלִלי

  
  
  
  

 ִהְתּגֹוְללּו
 ִהְתּגֹוֵלְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתּגֹוֵלל

  
 ִּתְתּגֹוֵלל
 ִּתְתּגֹוְלִלי
 ִיְתּגֹוֵלל
 ִּתְתּגֹוֵלל
 ִנְתּגֹוֵלל

  
 ִּתְתּגֹוְללּו

 ִּתְתּגֹוֵלְלָנה
 ִיְתּגֹוֵלְלֹו
  ֵלְלָנהִּתְתּגֹו

Pasado 
 ִהְתּגֹוַלְלִּתי

  
 ִהְתּגֹוַלְלָּת
 ִהְתּגֹוַלְלְּת
 ִהְתּגֹוֵלל

 ִהְתּגֹוְלָלה
 ִהְתּגֹוַלְלנּו

  
 ִהְתּגֹוַלְלֶּתם
 ִהְתּגֹוַלְלֶּתן
 ִהְתּגֹוְללּו
  ִהְתּגֹוְללּו

Presente 
 ִמְתּגֹוֵלל

 ִמְתּגֹוֶלֶלת
 ִמְתּגֹוֵלל

 ִמְתּגֹוֶלֶלת
 ְתּגֹוֵללִמ

 ִמְתּגֹוֶלֶלת
 ִמְתּגֹוְלִלים
 ִמְתּגֹוְללֹות
 ִמְתּגֹוְלִלים
 ִמְתּגֹוְללֹות
 ִמְתּגֹוְלִלים
  ִמְתּגֹוְללֹות
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 מהר

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַטֵהר
 ַטֲהִרי

  
  
  
  

 ַטֲהרּו
 ַטֵהְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַטֵהר

  
 ְּתַטֵהר

 ֲהִריְּתַט
 ְיַטֵהר
 ְּתַטֵהר
 ְנַטֵהר

  
 ְּתַטֲהרּו

 ְּתַטֵהְרָנה
 ְיַטֲהרּו

  ְּתַטֵהְרָנה

Pasado 
 ִטַהְרִּתי

  
 ִטַהְרָּת
 ִטַהְרְּת
 ִטֵהר

 ִטֲהָרה
 ִטַהְרנּו

  
 ִטַהְרֶּתם
 ִטַהְרֶּתן
 ִטֲהרּו
  ִטֲהרּו

Presente 
 ְמַטֵהר

 ְמַטֶהֶרת
 ְמַטֵהר
 תְמַטֶהֶר
 ְמַטֵהר

 ְמַטֶהֶרת
 ְמַטֲהִרים
 ְמַטֲהרֹות
 ְמַטֲהִרים
 ְמַטֲהרֹות
 ְמַטֲהִרים
  ְמַטֲהרֹות
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 מות

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 מּות
 מּוִתי

  
  
  
  

 מּותּו
 מְֹתָנה

  
   

Futuro 
 ָאמּות

  
 ָּתמּות
 ָּתמּותי
 ָימּות
 ָּתמּות
 ָנמּות

  
 מּותּוָּת

 ָּתמְֹתָנה
 ָימּותּו

  ָּתמְֹתָנה

Pasado 
 ַמִּתי

  
 ַמָּת
 ַמְּת
 ֵמת

 ֵמָתה
 ַמְתנּו

  
 ַמֶּתם
 ַמֶּתן
 ֵמתּו
  ֵמתּו

Presente 
 ֵמת

 ֵמָתה
 ֵמת

 ֵמָתה
 ֵמת

 ֵמָתה
 ֵמִתים
 ֵמתֹות
 ֵמִתים
 ֵמתֹות
 ֵמִתים
  ֵמתֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵמת
 ָהִמיִתי

  
  
  
  

 ָהִמיתּו
 ָהֵמְתָּנה

  
   

Futuro 
 ָאִמית

  
 ָּתִמית
 ָּתִמיִתי
 ָיִמית
 ָּתִמית
 ָנִמית

  
 ָּתִמיתּו
 ָּתֵמְתָנה
 ָיִמיתּו

  ָּתֵמְתָנה

Pasado 
 ֵהַמִּתי

  
 ֵהַמָּת
 ֵהַמְּת
 ֵהִמית

 ֵהִמיָתה
 ֵהַמְתנּו

  
 ֶּתםֲהִמ

 ֲהִמֶּתן
 ֵהִמיתּו
  ֵהִמיתּו

Presente 
 ֵמִמית

 ְמִמיָתה
 ֵמִמית

 ְמִמיָתה
 ֵמִמית

 ְמִמיָתה
 ְמִמיִתים
 ְמִמיתֹות
 ְמִמיִתים
 ְמִמיתֹות
 ְמִמיִתים
  ְמִמיתֹות
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 אָּוַמת

  
 ּתּוַמת
 ּתּוְמִתי
 ְיקֹוֵמם
 יּוַמת
 נּוַמת

  
 ּתּוְמתּו

 ּתּוַמְתָנה
 יּוַמְתּו

  ּתּוַמְתָנה

Pasado 
 הּוַמִּתי

  
 הּוַמָּת
 הּוַמְּת
 הּוָמת

 הּוְמָתה
 הּוָמְתנּו

  
 הּוָמְתֶּתם
 הּוָמְתֶּתן
 הּוְמתּו
  הּוְמתּו

Presente 
 מּוָמת

 מּוֶמֶתת
 ָמתמּו

 מּוֶמֶתת
 מּוָמת

 מּוֶמֶתת
 מּוָמִתים
 מּוָמתֹות
 מּוָמִתים
 מּוָמתֹות
 מּוָמִתים
  מּוָמתֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 קֹוְמם
 קֹוְמִמי

  
  
  
  

 קֹוְממּו
 קֹוֵמְמָנה

  
   

Futuro 
 ֲאקֹוֵמם

  
 ְּתקֹוֵמם
 ְּתקֹוְמִמי
 ְיקֹוֵמם

 ֹוֵמםְּתק
 ְנקֹוֵמם

  
 ְּתקֹוְממּו

 ְּתקֹוֵמְמָנה
 ְיקֹוְממּו

  ְּתקֹוֵמְמָנה

Pasado 
 קֹוַמְמִּתי

  
 קֹוַמְמָּת
 קֹוַמְמְּת
 קֹוֵמם

 קֹוְמָמה
 קֹוַמְמנּו

  
 קֹוַמְמֶּתם
 קֹוַמְמֶּתן
 קֹוְממּו
  קֹוְממּו

Presente 
 ְמקֹוֵמם

 ְמקֹוֶמֶמת
 ְמקֹוֵמם

 ְמקֹוֶמֶמת
 ְמקֹוֵמם

 ְמקֹוֶמֶמת
 ְמקֹוְמִמים
 ְמקֹוְממֹות
 ְמקֹוְמִמים
 ְמקֹוְממֹות
 ְמקֹוְמִמים
  ְמקֹוְממֹות
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 מזג

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ֶוֹדֶקתּב
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר
 ֶרתְמַדֶּב

 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות
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Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו
 ְדָנהְּתֻכַּב
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ִדיםְמֻכָּב

 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר

 ְתַקֵׁשרִּת
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 מחק

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ימּוַהְסִּכ
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ַּכְמנּוִהְס

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
  ׁשֹוֲאלֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵאלִהָּׁש
 ִהָּׁשֲאִלי

  
  
  
  

 ִהָּׁשֲאלּו
 ִהָּׁשַאְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּׁשֵאל

  
 ִּתָּׁשֵאל
 ִּתָּׁשֲאִלי
 ִיָּׁשֵאל
 ִּתָּׁשֵאל
 ִנָּׁשֵאל

  
 ִּתָּׁשֲאלּו

 ִּתָּׁשַאְלָנה
 ִיָּׁשֲאלּו

  ִּתָּׁשַאְלָנה

Pasado 
 ִנְׁשַאְלִּתי

  
 ִנְׁשַאְלָּת

 ַאְלְּתִנְׁש
 ִנְׁשַאל

 ִנְשֲאָלה
 ִנְׁשַאְלנּו

  
 ִנְׁשַאְלֶּתם
 ִנְׁשַאְלֶּתן
 ִנְׁשֲאלּו
  ִנְׁשֲאלּו

Presente 
 ִנְׁשָאל

 ִנְׁשֶאֶלת
 ִנְׁשָאל

 ִנְׁשֶאֶלת
 ִנְׁשָאל

 ִנְׁשֶאֶלת
 ִנְּשָאִלים
 ִנְּשָאלֹות
 ִנְּשָאִלים
 ִנְּשָאלֹות
 ִנְּשָאִלים
  ִנְּשָאלֹות
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 מכר

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim :ל ִנְפַע 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ְרָּתִנְזַּכ

 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר
 ֶרתִמְתַקֶׁש

 ִמְתַקֵׁשר
 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות

 

http://www.VERBOSHEBREOS.COM.AR
http://www.CURSODEHEBREO.COM.AR


WWW.VERBOSHEBREOS.COM.AR 
WWW.CURSODEHEBREO.COM.AR 

174

 מלך

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק

 ְבְדִקיִּת
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ֶוֹדֶקתּב
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי

 ְסִּכיםַי
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ְסִּכיםַמ

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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 מלץ

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 םִהְסַּכְמֶּת
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ְלֶּתםֻהְכַּפ

 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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 מנע

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְׁשַלח
 ִׁשְלִחי

  
  
  
  

 ִׁשְלחּו
 ְׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְׁשַלח

  
 ִּתְׁשַלח
 ִּתְׁשְלִחי
 ִיְׁשַלח
 ִּתְׁשַלח
 ִנְׁשַלח

  
 ִּתְׁשְלחּו

 ִּתְׁשַלְחָנה
 ִיְׁשְלחּו

  ִּתְׁשַלְחָנה

Pasado 
 ָׁשַלְחִּתי

  
 ָׁשַלְחָּת
 ָׁשַלְחְּת
 ָׁשַלח

 ָׁשְלָחה
 ַלְחנּוָׁש

  
 ְׁשַלְחֶּתם
 ְׁשַלְחֶּתן
 ָׁשְלחּו
  ָׁשְלחּו

Presente 
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
  ׁשֹוְלחֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָׁשַלח
 ָׁשְלִחיִה
  
  
  
  

 ִהָׁשְלחּו
 ִהָׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָׁשַלח

  
 ִּתָׁשַלח
 ִּתָׁשַלִחי
 ִיָׁשַלח
 ִּתָׁשַלח
 ִנָׁשַלח

  
 ִּתָׁשְלחּו

 ִּתָׁשַלְחָנה
 ִיָׁשְלחּו

  ִּתָׁשַלְחָנה

Pasado 
 ִנְׁשַלְחִּתי

  
 ִנְׁשַלְחָּת
 ִנְׁשַלְחְּת
 ִנְׁשַלח

 ְשְלָחהִנ
 ִנְׁשַלְחנּו

  
 ִנְׁשַלְחֶּתם
 ִנְׁשַלְחֶּתן
 ִנְׁשְלחּו
  ִנְׁשְלחּו

Presente 
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלִחים
 ִנְׁשָלחֹות
 ִנְׁשָלִחים
 ִנְׁשָלחֹות
 ִנְׁשָלִחים
  ִנְׁשָלחֹות
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 מסר

Binyanim :ַעלָּפ 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו
  ְרָנהִתְתַקֵׁש

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ַקֶׁשֶרתִמְת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 מצא

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְקָרא
 ִקְרִאי

  
  
  
  

 ִקְראּו
 ְקֶראָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְקָרא

  
 ִּתְקָרא
 ִּתְקְרִאי
 ִיְקָרא
 אִּתְקָר
 ִנְקָרא

  
 ִּתְקְראּו

 ִּתְקֶראָנה
 ִיְקְראּו

  ִּתְקֶראָנה

Pasado 
 ָקָראִתי

  
 ָקָראָת
 ָקָראת
 ָקָרא

 ָקְרָאה
 ָקָראנּו

  
 ְקָראֶתם
 ְקָראֶתן
 ָקְראּו
  ָקְראּו

Presente 
 קֹוֵרא

 קֹוֵראת
 קֹוֵרא

 קֹוֵראת
 קֹוֵרא

 קֹוֵראת
 נֹוָאִׁשים
 קֹוְראֹות
 נֹוָאִׁשים
 קֹוְראֹות
 נֹוָאִׁשים
  קֹוְראֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּקֵרא
 ִהָּקְרִאי

  
  
  
  

 ִהָּקְראּו
 ִהָּקֶראָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּקֵרא

  
 ִּתָּקֵרא
 ִּתָּקְרִאי
 ִיָּקֵרא
 ִּתָּקֵרא
 ִנָּקֵרא

  
 ִּתָּקְראּו
 הִּתָּקֶראָנ
 ִיָּקְראּו

  ִּתָּקֶראָנה

Pasado 
 ִנְקֵראִתי

  
 ִנְקֵראָת
 ִנְקֵראְת
 ִנְקָרא

 ִנְקְרָאה
 ִנְקֵראנּו

  
 ִנְקֵראֶּתם
 ִנְקֵראֶּתן
 ִנְקְראּו
  ִנְקְראּו

Presente 
 ִנְקָרא

 ִנְקֵראת
 ִנְקָרא

 ִנְקֵראת
 ִנְקָרא

 ִנְקֵראת
 ִנְקָרִאים
 ִנְקָראֹות

 ִאיםִנְקָר
 ִנְקָראֹות
 ִנְקָרִאים
  ִנְקָראֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 
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Imperativo 
  
  

 ַהְמֵציא
 ַהְמִציִאי

  
  
  
  

 ַהְמִציאּו
 ַהְמִציאּו

  
   

Futuro 
 ַאְמִציא

  
 ַּתְמִציא
 ַּתְמִציִאי
 ַיְמִציא
 ַּתְמִציא
 ַנְמִציא

  
 ַּתְמִציאּו
 ַּתְמֶצאָנה

 ִציאּוַיְמ
  ַּתְמֶצאָנה

Pasado 
 ִהְמֵצאִתי

  
 ִהְמֵצאָת
 ִהְמֵצאְת
 ִהְמִציא

 ִהְמִציָאה
 ִהְמֵצאנּו

  
 ִהְמֵצאֶתם
 ִהְמֵצאֶתן
 ִהְמִציאּו
  ִהְמִציאּו

Presente 
 ַמְמִציא

 ַמְמִציָאה
 ַמְמִציא

 ַמְמִציָאה
 ַמְמִציא

 ַמְמִציָאה
 ַמְמִציִאים
 ַמְמִציאֹות

 ְמִציִאיםַמ
 ַמְמִציאֹות
 ַמְמִציִאים
  ַמְמִציאֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַנֵּׂשא
 ִהְתַנְּׂשִאי

  
  
  
  

 ִהְתַנְּׂשאּו
 ִהְתַנֵּׂשאָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַנֵּׂשא

  
 ִּתְתַנֵּׂשא
 ִּתְתַנְּׂשִאי
 ִיְתַנֵּׂשא
 ִּתְתַנֵּׂשא

 ַנֵּׂשאִנְת
  

 ִּתְתַנְּׂשאּו
 ִּתְתַנֶּׂשאָנה
 ִיְתַנְּׂשאּוּ

  ִּתְתַנֶּׂשאָנה

Pasado 
 ִהְתַנֵּׂשאִתי

  
 ִהְתַנֵּׂשאָת
 ִהְתַנֵּׂשאְת
 ִהְתַנֵּׂשא

 ִהְתַנְּׂשָאה
 ִהְתַנֵּׂשאנּו

  
 ִהְתַנֵּׂשאֶתם
 ִהְתַנֵּׂשאֶתם
 ִהְתַנְּׂשאּו
  ִהְתַנְּׂשאּו

Presente 
 ִמְתַנֵּׂשא

 ִמְתַנֵּׂשאת
 ִמְתַנֵּׂשא

 ִמְתַנֵּׂשאת
 ִמְתַנֵּׂשא

 ִמְתַנֵּׂשאת
 ִמְתַנְּׂשִאים
 ִמְתַנְּׂשאֹות
 ִמְתַנְּׂשִאים
 ִמְתַנְּׂשאֹות
 ִמְתַנְּׂשִאים
  ִמְתַנְּׂשאֹות
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 משך

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 קּוִּבְד
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן

 קּוָּבְד
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 הִהָּזַכְרָנ

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם

 ַּכְרֶּתןִנְז
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִּכיָמהִהְס
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר
 תִמְתַקֶׁשֶר

 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 מתח

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְׁשַלח
 ִׁשְלִחי

  
  
  
  

 ִׁשְלחּו
 ְׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְׁשַלח

  
 ִּתְׁשַלח
 ִּתְׁשְלִחי
 ִיְׁשַלח
 ַלחִּתְׁש

 ִנְׁשַלח
  

 ִּתְׁשְלחּו
 ִּתְׁשַלְחָנה

 ִיְׁשְלחּו
  ִּתְׁשַלְחָנה

Pasado 
 ָׁשַלְחִּתי

  
 ָׁשַלְחָּת
 ָׁשַלְחְּת
 ָׁשַלח

 ָׁשְלָחה
 ָׁשַלְחנּו

  
 ְׁשַלְחֶּתם
 ְׁשַלְחֶּתן
 ָׁשְלחּו
  ָׁשְלחּו

Presente 
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
  ׁשֹוְלחֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָׁשַלח
 ִהָׁשְלִחי

  
  
  
  

 ִהָׁשְלחּו
 ִהָׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָׁשַלח

  
 ִּתָׁשַלח
 ִּתָׁשַלִחי
 ִיָׁשַלח
 ִּתָׁשַלח
 ִנָׁשַלח

  
 ִּתָׁשְלחּו

 ִּתָׁשַלְחָנה
 ִיָׁשְלחּו

  ִּתָׁשַלְחָנה

Pasado 
 ִנְׁשַלְחִּתי

  
 ִנְׁשַלְחָּת
 ִנְׁשַלְחְּת
 ִנְׁשַלח

 ִנְשְלָחה
 ִנְׁשַלְחנּו

  
 ִנְׁשַלְחֶּתם
 ִנְׁשַלְחֶּתן
 ִנְׁשְלחּו
  ִנְׁשְלחּו

Presente 
 ִנְׁשָלח
 תִנְׁשַלַח
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלִחים
 ִנְׁשָלחֹות
 ִנְׁשָלִחים
 ִנְׁשָלחֹות
 ִנְׁשָלִחים
  ִנְׁשָלחֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַּבַּקע
 ִהְתַּבְּקִעי

  
  
  
  

 ִהְתַּבְּקעּו
 ִהְתַּבַּקְעָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַּבַּקע

  
 ִּתְתַּבַּקע
 ִּתְתַּבְּקִעי
 ִיְתַּבַּקע
 ִּתְתַּבַּקע
 ִנְתַּבַּקע

  
 ִּתְתַּבְּקעּו

 ִתְתַּבַּקְעָנה
 ִיְתַּבְּקעֹו

  ִתְתַּבַּקְעָנה

Pasado 
 ִהְתַּבַּקְעִּתי

  
 ִהְתַּבַּקְעָּת
 ִהְתַּבַּקְעְּת
 ִהְתַּבַּקע

 ִהְתַּבְּקָעה
 ְענּוִהְתַּבַּק

  
 ִהְתַּבַּקְעֶּתם
 ִהְתַּבַּקְעֶּתן
 ִהְתַּבְּקעּו
  ִהְתַּבְּקעּו

Presente 
 ִמְתַּבֵּקַע

 ִמְתַּבַּקַעת
 ִמְתַּבֵּקַע

 ִמְתַּבַּקַעת
 ִמְתַּבֵּקַע

 ִמְתַּבַּקַעת
 ִמְתַּבְּקִעים
 ִמְתַּבְּקעֹות
 ִמְתַּבְּקִעים
 ִמְתַּבְּקעֹות
 ִמְתַּבְּקִעים

  ְתַּבְּקעֹותִמ
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 מתק

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ְסֵּכיְמָנהַּת

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 יםַמְסִּכיִמ

 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 לּוֻיְכְּפ

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 םֻמְכָּפִלי

 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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 נאם

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 םַנְסִּכי

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ֹוֶאֶלתׁש
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
  ׁשֹוֲאלֹות
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 נבא

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּנֵׂשא
 ִהָּנְׂשִאי

  
  
  
  

 ִהָּנְׂשאּו
 ִהָּנֶׂשאָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּנֵׂשא

  
 ִּתָּנֵׂשא

 ְׂשִאיִּתָּנ
 ִיָּנֵׂשא
 ִּתָּנֵׂשא
 ִנָּנֵׂשא

  
 ִּתָּנֵׂשאּו

 ִּתָּנֶׂשאָנה
 ִיָּנְׂשאּו

  ִּתָּנֶׂשאָנה

Pasado 
 ִנֵּׂשאִתי

  
 ִנֵּׂשאָת
 ִנֵּׂשאת
 ִנָּׂשא

 ִנְּׂשָאה
 ִנֵּׂשאנּו

  
 ִנֵּׂשאֶּתם
 ִנֵּׂשאֶּתן
 ִנְּׂשאּו
  ִנְּׂשאּו

Presente 
 ִנָּׂשא
 אתִנֵּׂש

 ִנָּׂשא
 ִנֵּׂשאת
 ִנָּׂשא

 ִנֵּׂשאת
 ִנָּׂשִאים
 ִנָּׂשאֹות
 ִנָּׂשִאים
 ִנָּׂשאֹות
 ִנָּׂשִאים
  ִנָּׂשאֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַמֵּלא
 ַמְּלִאי

  
  
  
  

 ַמְּלאּו
 ַמֶּלאָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַמֵּלא

  
 ְּתַמֵּלא
 ְּתַמְּלִאי
 ְיַמֵּלא
 ְּתַמֵּלא
 ְנַמֵּלא

  
 ְּתַמְּלאּו

 ְּתַמֶּלאָנה
 ְיַמְּלאּו

  ְּתַמֶּלאָנה

Pasado 
 ִמֵּלאִתי

  
 ִמֵּלאָת
 ִמֵּלאת
 ִמֵּלא

 ִמְּלָאה
 ִמֵּלאנּו

  
 ִמֵּלאֶּתם
 ִמֵּלאֶּתן
 ִמְּלאּו
  ִמְּלאּו

Presente 
 ְמַמֵּלא

 ְמַמֵּלאת
 ְמַמֵּלא
 אתְמַמֵּל

 ְמַמֵּלא
 ְמַמֵּלאת
 ְמַמְּלִאים
 ְמַמְּלאֹות
 ְמַמְּלִאים
 ְמַמְּלאֹות
 ְמַמְּלִאים
  ְמַמְּלאֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַנֵּׂשא
 ִהְתַנְּׂשִאי

  
  
  
  

 ִהְתַנְּׂשאּו
 ִהְתַנֵּׂשאָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַנֵּׂשא

  
 ֵּׂשאִּתְתַנ

 ִּתְתַנְּׂשִאי
 ִיְתַנֵּׂשא
 ִּתְתַנֵּׂשא
 ִנְתַנֵּׂשא

  
 ִּתְתַנְּׂשאּו

 ִּתְתַנֶּׂשאָנה
 ִיְתַנְּׂשאּוּ

  ִּתְתַנֶּׂשאָנה

Pasado 
 ִהְתַנֵּׂשאִתי

  
 ִהְתַנֵּׂשאָת
 ִהְתַנֵּׂשאְת
 ִהְתַנֵּׂשא

 ִהְתַנְּׂשָאה
 ִהְתַנֵּׂשאנּו

  
 ִהְתַנֵּׂשאֶתם

 ְתַנֵּׂשאֶתםִה
 ִהְתַנְּׂשאּו
  ִהְתַנְּׂשאּו

Presente 
 ִמְתַנֵּׂשא

 ִמְתַנֵּׂשאת
 ִמְתַנֵּׂשא

 ִמְתַנֵּׂשאת
 ִמְתַנֵּׂשא

 ִמְתַנֵּׂשאת
 ִמְתַנְּׂשִאים
 ִמְתַנְּׂשאֹות
 ִמְתַנְּׂשִאים
 ִמְתַנְּׂשאֹות
 ִמְתַנְּׂשִאים
  ִמְתַנְּׂשאֹות
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 נבח

Binyanim :ל ָּפַע 

Imperativo 
  
  

 ְׁשַלח
 ִׁשְלִחי

  
  
  
  

 ִׁשְלחּו
 ְׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְׁשַלח

  
 ִּתְׁשַלח
 ִּתְׁשְלִחי
 ִיְׁשַלח
 ִּתְׁשַלח
 ִנְׁשַלח

  
 ִּתְׁשְלחּו

 ִּתְׁשַלְחָנה
 ִיְׁשְלחּו

  ִּתְׁשַלְחָנה

Pasado 
 ָׁשַלְחִּתי

  
 ָׁשַלְחָּת

 ְחְּתָׁשַל
 ָׁשַלח

 ָׁשְלָחה
 ָׁשַלְחנּו

  
 ְׁשַלְחֶּתם
 ְׁשַלְחֶּתן
 ָׁשְלחּו
  ָׁשְלחּו

Presente 
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
  ׁשֹוְלחֹות
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 נגד

Binyanim :לִּפֵע 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ְּתִדַּבְר
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ַעלֻּפ 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד
 הֻּכְּבָד

 ֻּכַּבְדנּו
  

 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ַׁשְרִּתיִהְתַק

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַהֵּבט
 ַהִּביִטי

  
  
  
  

 ַהִּביטּו
 ַהֵּבְטָנה

  
   

Futuro 
 ַאִּביט

  
 ַּתִּביט
 ַּתִּביִטי
 ַיִּביט
 ַּתִּביט
 ַנִּביט

  
 יטּוַּתִּב

 ַּתֵּבְטָנה
 ַיִּביטּו

  ַּתֵּבְטָנה

Pasado 
 ִהַּבְטִּתי

  
 ִהַּבְטָּת
 ִהַּבְטְּת
 ִהִּביט

 ִהִּביָטה
 ִהַּבְטנּו

  
 ִהַּבְטֶּתם
 ִהַּבְטֶּתן
 ִהִּביטּו
  ִהִּביטּו

Presente 
 ַמִּביט

 ַמִּביָטה
 ַמִּביט

 ַמִּביָטה
 ַמִּביט

 ַמִּביָטה
 ַמִּביִטים
 ַמִּביטֹות
 ַמִּביִטים
 ַמִּביטֹות
 ַמִּביִטים
  ַמִּביטֹות
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 נגן

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 יםְמַדְּבִר

 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר

 ַקֵׁשרִּתְת
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 נגע

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ַסע
 ְסִעי

  
  
  
  

 ְסעּו
 הַסְעָנ

  
   

Futuro 
 ֶאַּסע

  
 ִּתַּסע
 ִּתְּסִעי
 ִיַּסע
 ִּתַּסע
 ִנַּסע

  
 ִּתְּסעּו

 ִּתַּסְעָנה
 ִיְּסעּו

  ִּתַּסְעָנה

Pasado 
 ָנַסְעִּתי

  
 ָנַסְעָּת
 ָנַסְעְּת
 ָנַסע

 ָנְסָעה
 ָנַסְענּו

  
 ְנַסְעֶּתם
 ְנַסְעֶּתן
 ְנַסְעֶּתן
  ְנַסְעֶּתן

Presente 
 נֹוֵסַע

 נֹוַסַעת
 נֹוֵסַע

 נֹוַסַעת
 נֹוֵסַע

 נֹוַסַעת
 נֹוְסִעים
 נֹוְסעֹות
 נֹוְסִעים
 נֹוְסעֹות
 נֹוְסִעים
  נֹוְסעֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַהֵּבט
 ַהִּביִטי

  
  
  
  

 ַהִּביטּו
 ַהֵּבְטָנה

  
   

Futuro 
 ַאִּביט

  
 ַּתִּביט
 ַּתִּביִטי
 ַיִּביט
 ַּתִּביט
 ַנִּביט

  
 ַּתִּביטּו
 ַּתֵּבְטָנה
 ַיִּביטּו

  ַּתֵּבְטָנה

Pasado 
 ִהַּבְטִּתי

  
 ִהַּבְטָּת
 ִהַּבְטְּת
 ִהִּביט

 ִהִּביָטה
 ִהַּבְטנּו

  
 ִהַּבְטֶּתם
 ִהַּבְטֶּתן
 ִהִּביטּו
  ִהִּביטּו

Presente 
 ַמִּביט

 ַמִּביָטה
 ַמִּביט

 ַמִּביָטה
 ַמִּביט

 ַמִּביָטה
 ַמִּביִטים
 ַמִּביטֹות
 ַמִּביִטים
 ַמִּביטֹות
 ַמִּביִטים
  ַמִּביטֹות
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 נגש

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ַּגׁש
 ְּגִׁשי

  
  
  
  

 ְּגׁשּו
 ַּגְׁשָנה

  
   

Futuro 
 ֶאַּגׁש

  
 ִּתַּגׁש
 ִּתְּגִׁשי

 ַּגׁשִי
 ִּתַּגׁש
 ִנַּגׁש

  
 ִּתְּגׁשּו

 ִּתַּגְׁשָנה
 ִיְּגׁשּו

  ִּתַּגְׁשָנה

Pasado 
 ִנַּגְׁשִּתי

  
 ִנַּגְׁשָּת
 ִנַּגְׁשּת
 ִנַּגׁש

 ִנְּגָׁשה
 ִנַּגְׁשנּו

  
 ִנַּגְׁשֶּתם
 ִנַּגְׁשֶּתן
 ִנְּגׁשּו
  ִנְּגׁשּו

Presente 
 ִנָּגׁש

 ִנֶּגֶׁשת
 ִנָּגׁש

 ִנֶּגֶׁשת
 ִנָּגׁש

 ִנֶּגֶׁשת
 ִנָּגִׁשים
 ִנָּגׁשֹות
 ִנָּגִׁשים
 ִנָּגׁשֹות
 ִנָּגִׁשים
  ִנָּגׁשֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַהֵּבט
 ַהִּביִטי

  
  
  
  

 ַהִּביטּו
 ַהֵּבְטָנה

  
   

Futuro 
 ַאִּביט

  
 ַּתִּביט
 ַּתִּביִטי
 ַיִּביט
 ַּתִּביט
 ַנִּביט

  
 ַּתִּביטּו
 ַּתֵּבְטָנה
 ַיִּביטּו

  ַּתֵּבְטָנה

Pasado 
 ִהַּבְטִּתי

  
 ִהַּבְטָּת
 ִהַּבְטְּת
 ִהִּביט

 ִהִּביָטה
 ִהַּבְטנּו

  
 ִהַּבְטֶּתם
 ִהַּבְטֶּתן
 ִהִּביטּו
  ִהִּביטּו

Presente 
 ַמִּביט

 ַמִּביָטה
 ַמִּביט

 ַמִּביָטה
 ִּביטַמ

 ַמִּביָטה
 ַמִּביִטים
 ַמִּביטֹות
 ַמִּביִטים
 ַמִּביטֹות
 ַמִּביִטים
  ַמִּביטֹות

 

http://www.VERBOSHEBREOS.COM.AR
http://www.CURSODEHEBREO.COM.AR


WWW.VERBOSHEBREOS.COM.AR 
WWW.CURSODEHEBREO.COM.AR 

196

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֻאַּגׁש

  
 ֻּתַּגׁש
 ֻּתְּגִׁשי
 ְיקֹוֵמם
 ֻיַּגׁש
 ֻנַּגׁש

  
 ֻּתְּגׁשּו
 ָנהֻּתַּגְׁש
 ֻיְּגְׁשּו

  ֻּתַּגְׁשָנה

Pasado 
 ֻהַּגְׁשִּתי

  
 ֻהַּגְׁשָּת
 ֻהַּגְׁשְּת
 ֻהַּגׁש

 ֻהְּגָׁשה
 ֻהַּגְׁשנּו

  
 ֻהַּגְׁשֶּתם
 ֻהַּגְׁשֶּתן
 ֻהְּגׁשּו
  ֻהְּגׁשּו

Presente 
 ֻמָּגׁש

 ֻמֶּגֶׁשת
 ֻמָּגׁש

 ֻמֶּגֶׁשת
 ֻמָּגׁש

 ֻמֶּגֶׁשת
 ֻמָּגִׁשים

 ׁשֹותֻמָּג
 ֻמָּגִׁשים
 ֻמָּגׁשֹות
 ֻמָּגִׁשים
  ֻמָּגׁשֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר

 ֵׁשרִנְתַק
  

 ִּתְתַקְׁשרּו
 ִתְתַקֵׁשְרָנה

 ִיְתַקְׁשרּו
  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ֵׁשרִמְתַק

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 נכר

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַהֵּבט
 ַהִּביִטי

  
  
  
  

 ַהִּביטּו
 ָנהַהֵּבְט

  
   

Futuro 
 ַאִּביט

  
 ַּתִּביט
 ַּתִּביִטי
 ַיִּביט
 ַּתִּביט
 ַנִּביט

  
 ַּתִּביטּו
 ַּתֵּבְטָנה
 ַיִּביטּו

  ַּתֵּבְטָנה

Pasado 
 ִהַּבְטִּתי

  
 ִהַּבְטָּת
 ִהַּבְטְּת
 ִהִּביט

 ִהִּביָטה
 ִהַּבְטנּו

  
 ִהַּבְטֶּתם
 ִהַּבְטֶּתן
 ִהִּביטּו

  ִּביטּוִה

Presente 
 ַמִּביט

 ַמִּביָטה
 ַמִּביט

 ַמִּביָטה
 ַמִּביט

 ַמִּביָטה
 ַמִּביִטים
 ַמִּביטֹות
 ַמִּביִטים
 ַמִּביטֹות
 ַמִּביִטים
  ַמִּביטֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֻאַּגׁש

  
 ֻּתַּגׁש

 ְּגִׁשיֻּת
 ְיקֹוֵמם
 ֻיַּגׁש
 ֻנַּגׁש

  
 ֻּתְּגׁשּו

 ֻּתַּגְׁשָנה
 ֻיְּגְׁשּו

  ֻּתַּגְׁשָנה

Pasado 
 ֻהַּגְׁשִּתי

  
 ֻהַּגְׁשָּת
 ֻהַּגְׁשְּת
 ֻהַּגׁש

 ֻהְּגָׁשה
 ֻהַּגְׁשנּו

  
 ֻהַּגְׁשֶּתם
 ֻהַּגְׁשֶּתן
 ֻהְּגׁשּו
  ֻהְּגׁשּו

Presente 
 ֻמָּגׁש
 ֶׁשתֻמֶּג

 ֻמָּגׁש
 ֻמֶּגֶׁשת
 ֻמָּגׁש

 ֻמֶּגֶׁשת
 ֻמָּגִׁשים
 ֻמָּגׁשֹות
 ֻמָּגִׁשים
 ֻמָּגׁשֹות
 ֻמָּגִׁשים
  ֻמָּגׁשֹות
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 נסע

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ַסע
 ְסִעי

  
  
  
  

 ְסעּו
 ַסְעָנה

  
   

Futuro 
 ֶאַּסע

  
 ִּתַּסע
 ִּתְּסִעי
 ִיַּסע
 ִּתַּסע
 ִנַּסע

  
 ִּתְּסעּו

 ִּתַּסְעָנה
 ִיְּסעּו

  ִּתַּסְעָנה

Pasado 
 ָנַסְעִּתי

  
 ָנַסְעָּת
 ָנַסְעְּת
 ָנַסע

 ָנְסָעה
 ָנַסְענּו

  
 ְנַסְעֶּתם
 ְנַסְעֶּתן
 ְנַסְעֶּתן
  ְנַסְעֶּתן

Presente 
 נֹוֵסַע

 נֹוַסַעת
 נֹוֵסַע

 נֹוַסַעת
 נֹוֵסַע
 תנֹוַסַע

 נֹוְסִעים
 נֹוְסעֹות
 נֹוְסִעים
 נֹוְסעֹות
 נֹוְסִעים
  נֹוְסעֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַהֵּבט
 ַהִּביִטי

  
  
  
  

 ַהִּביטּו
 ַהֵּבְטָנה

  
   

Futuro 
 ַאִּביט

  
 ַּתִּביט
 ַּתִּביִטי
 ַיִּביט
 ַּתִּביט
 ַנִּביט

  
 ַּתִּביטּו

 ֵּבְטָנהַּת
 ַיִּביטּו

  ַּתֵּבְטָנה

Pasado 
 ִהַּבְטִּתי

  
 ִהַּבְטָּת
 ִהַּבְטְּת
 ִהִּביט

 ִהִּביָטה
 ִהַּבְטנּו

  
 ִהַּבְטֶּתם
 ִהַּבְטֶּתן
 ִהִּביטּו
  ִהִּביטּו

Presente 
 ַמִּביט

 ַמִּביָטה
 ַמִּביט

 ַמִּביָטה
 ַמִּביט

 ַמִּביָטה
 ַמִּביִטים

 יטֹותַמִּב
 ַמִּביִטים
 ַמִּביטֹות
 ַמִּביִטים
  ַמִּביטֹות
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֻאַּגׁש

  
 ֻּתַּגׁש
 ֻּתְּגִׁשי
 ְיקֹוֵמם
 ֻיַּגׁש
 ֻנַּגׁש

  
 ֻּתְּגׁשּו

 ֻּתַּגְׁשָנה
 ֻיְּגְׁשּו

  ֻּתַּגְׁשָנה

Pasado 
 ֻהַּגְׁשִּתי

  
 ֻהַּגְׁשָּת
 ֻהַּגְׁשְּת
 ֻהַּגׁש

 ֻהְּגָׁשה
 ֻהַּגְׁשנּו

  
 ֻהַּגְׁשֶּתם
 ֻהַּגְׁשֶּתן
 ֻהְּגׁשּו
  ֻהְּגׁשּו

Presente 
 ֻמָּגׁש

 ֻמֶּגֶׁשת
 ֻמָּגׁש

 ֻמֶּגֶׁשת
 ֻמָּגׁש

 ֻמֶּגֶׁשת
 ֻמָּגִׁשים
 ֻמָּגׁשֹות
 ֻמָּגִׁשים
 ֻמָּגׁשֹות

 ָּגִׁשיםֻמ
  ֻמָּגׁשֹות
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 נשם

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ְקִּתיָּבַד

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְנפֹל
 ִנְפִלי

  
  
  
  

 ִנְפלּו
 ְנפְֹלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאּפֹל

  
 ִּתּפֹל
 ִּתְּפִלי
 ִיּפֹל
 ִּתּפֹל
 ִנּפֹל

  
 ִּתְּפלּו

 ִּתּפְֹלָנה
 ִיְּפלּו

  ִּתּפְֹלָנה

Pasado 
 ָנַפְלִּתי

  
 ָנַפְלָּת
 ָנַפְלְּת
 ָנַפל

 ָנְפָלה
 ָנַפְלנּו

  
 ְנַפְלֶּתם
 ְנַפְלֶּתן
 ָנְפלּו
  ָנְפלּו

Presente 
 נֹוֵפל

 נֹוֶפֶלת
 נֹוֵפל

 נֹוֶפֶלת
 נֹוֵפל

 נֹוֶפֶלת
 נֹוְפִלים
 נֹוְפלֹות
 נֹוְפִלים
 נֹוְפלֹות
 נֹוְפִלים
  נֹוְפלֹות

 

http://www.VERBOSHEBREOS.COM.AR
http://www.CURSODEHEBREO.COM.AR


WWW.VERBOSHEBREOS.COM.AR 
WWW.CURSODEHEBREO.COM.AR 

201

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ֵּכיםַהְס

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת

 ִּכיםִהְס
 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ְתַקֵׁשְרָנהִת

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 נשק

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי

 ֵּברְיַד
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַהֵּבט
 ַהִּביִטי

  
  
  
  

 ַהִּביטּו
 ַהֵּבְטָנה

  
   

Futuro 
 ַאִּביט

  
 ַּתִּביט
 ַּתִּביִטי
 ַיִּביט
 ַּתִּביט
 ַנִּביט

  
 ַּתִּביטּו
 ַּתֵּבְטָנה
 ַיִּביטּו

  ַּתֵּבְטָנה

Pasado 
 ִהַּבְטִּתי

  
 ִהַּבְטָּת
 ִהַּבְטְּת
 ִהִּביט

 ִהִּביָטה
 ִהַּבְטנּו

  
 ִהַּבְטֶּתם
 ִהַּבְטֶּתן
 ִהִּביטּו
  ִהִּביטּו

Presente 
 ַמִּביט

 ַמִּביָטה
 ַמִּביט
 יָטהַמִּב

 ַמִּביט
 ַמִּביָטה
 ַמִּביִטים
 ַמִּביטֹות
 ַמִּביִטים
 ַמִּביטֹות
 ַמִּביִטים
  ַמִּביטֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר

 ְתַקְׁשִריִּת
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן

 ְתַקְׁשרּוִה
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 נתח

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 חַּבַּט
 ַבְּטִחי

  
  
  
  

 ַּבְּטחּו
 ַבַּטְחָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַבַּטח

  
 ְּתַבַּטח
 ְּתַבְּטִחי
 ְיַבַּטח
 ְּתַבַּטח
 ְנַבַּטח

  
 ְּתַבְּטחּו

 ְּתַבַּטְחָנה
 ְיַבַּטחּו

  ְּתַבַּטְחָנה

Pasado 
 ִּבַּטְחִּתי

  
 ִּבַּטְחָּת
 ִּבַּטְחְּת
 ִּבַּטח
 ָחהִּבְּט

 ִּבַּטְחנּו
  

 ִּבַּטְחֶּתם
 ִּבַּטְחֶּתן
 ִּבְטחּו
  ִּבְטחּו

Presente 
 ְמַבֵּטַח

 ְמַבַּטַחת
 ְמַבֵּטַח

 ְמַבַּטַחת
 ְמַבֵּטַח

 ְמַבַּטַחת
 ְמַבְּטִחים
 ְמַבְּטחֹות
 ְמַבְּטִחים
 ְמַבְּטחֹות
 ְמַבְּטִחים
  ְמַבְּטחֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ּוֻּכַּבְדנ

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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 נתן

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵּתן
 ְּתִני

  
  
  
  

 ְּתנּו
 ֵּתָּנה

  
   

Futuro 
 ֶאֵּתן

  
 ִּתֵּתן
 ִּתְּתִני
 ִיֵּתן
 ִּתֵּתן
 ִנֵּתן

  
 ִּתְּתנּו
 ִּתֵּתָּנה
 ִיְּתנּו

  ִּתֵּתָּנה

Pasado 
 ָנַתִּתי

  
 ָנַתָּת
 ָנַתּת
 ָנַתן

 ָנְתָנה
 ָנַתּנּו

  
 ְנַתֶּתם
 ְנַתֶּתן
 ּוָנְתנ
  ָנְתנּו

Presente 
 נֹוֵתן

 נֹוֶתֶנת
 נֹוֵתן

 נֹוֶתֶנת
 נֹוֵתן

 נֹוֶתֶנת
 נֹוְתִנים
 נֹוְתנֹות
 נֹוְתִנים
 נֹוְתנֹות
 נֹוְתִנים
  נֹוְתנֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּנֵטׁש
 הָּנְטִׁשי

  
  
  
  

 ִהָּנְטׁשּו
 ִהָּנַטְׁשָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּנֵטׁש

  
 ִּתָּנֵטׁש
 ִּתָּנְטִׁשי
 ִיָּנֵטׁש
 ִּתָּנֵטׁש
 ִנָּנֵטׁש

  
 ִּתָּנְטׁשּו

 ִּתָּנַטְׁשָנה
 ִיָּנְטׁשּו

  ִּתָּנַטְׁשָנה

Pasado 
 ִנַּטְׁשִּתי

  
 ִנַּטְׁשָּת
 ִנַּטְׁשְּת
 ִנַּטׁש

 ִנְּטָׁשה
 ִנָּטְׁשנּו

  
 ִנָּטְׁשֶּתם
 ןִנָּטְׁשֶּת
 ִנְּטׁשּו
  ִנְּטׁשּו

Presente 
 ִנָּטׁש

 ִנֶּטֶׁשת
 ִנָּטׁש

 ִנֶּטֶׁשת
 ִנָּטׁש

 ִנֶּטֶׁשת
 ִנָּטִׁשים
 ִנָּטׁשֹות
 ִנָּטִׁשים
 ִנָּטׁשֹות
 ִנָּטִׁשים
  ִנָּטׁשֹות
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 סבל

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְקָנהְּבדֹ

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  קּוָּבְד

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות
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 סגר

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  
 ְדקּוִּב

 ְּבדְֹקָנה
  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן

 ְדקּוָּב
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ָנהִהָּזַכְר

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ְסִּכיָמהִה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת

 ַּפלֻהְכ
 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְסַּתֵּגל
 ִהְסַּתְּגִלי

  
  
  
  

 ִהְסַּתְּגלּו
 ִהְסַּתֵּגְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתְּגִלי
 ִיְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִנְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתְּגלּו

 ִתְסַּתֵּגְלָנה
 ִיְסַּתְּגלֹו

  ִתְסַּתֵּגְלָנה

Pasado 
 ִהְסַּתַּגְלִּתי

  
 ִהְסַּתַּגְלָּת
 ִהְסַּתַּגְלְּת
 ִהְסַּתֵּגל

 ִהְסַּתְּגָלה
 ִהְסַּתַּגְלנּו

  
 ִהְסַּתַּגְלֶּתם
 ִהְסַּתַּגְלֶּתן
 ִהְסַּתְּגלּו
  ִהְסַּתְּגלּו

Presente 
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל
 ֶלתִמְסַּתֶּג
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
  ִמְסַּתְּגלֹות

 

http://www.VERBOSHEBREOS.COM.AR
http://www.CURSODEHEBREO.COM.AR


WWW.VERBOSHEBREOS.COM.AR 
WWW.CURSODEHEBREO.COM.AR 

210

 סדר

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ַדֵּברְּת

 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 רְמַדֵּב

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי

 ֻכַּבדְי
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ְסִּכיםַּת

 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְסַּתֵּגל
 ִהְסַּתְּגִלי

  
  
  
  

 ִהְסַּתְּגלּו
 ִהְסַּתֵּגְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתְּגִלי
 ִיְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִנְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתְּגלּו

 ִתְסַּתֵּגְלָנה
 ִיְסַּתְּגלֹו

  ִתְסַּתֵּגְלָנה

Pasado 
 ִהְסַּתַּגְלִּתי

  
 ִהְסַּתַּגְלָּת

 ַּתַּגְלְּתִהְס
 ִהְסַּתֵּגל

 ִהְסַּתְּגָלה
 ִהְסַּתַּגְלנּו

  
 ִהְסַּתַּגְלֶּתם
 ִהְסַּתַּגְלֶּתן
 ִהְסַּתְּגלּו
  ִהְסַּתְּגלּו

Presente 
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות

 ְסַּתְּגִליםִמ
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
  ִמְסַּתְּגלֹות
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 סות

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵמת
 ָהִמיִתי

  
  
  
  

 ָהִמיתּו
 ָהֵמְתָּנה

  
   

Futuro 
 ָאִמית

  
 ָּתִמית
 ָּתִמיִתי
 ָיִמית
 ָּתִמית
 ָנִמית

  
 ָּתִמיתּו
 ָּתֵמְתָנה

 ִמיתּוָי
  ָּתֵמְתָנה

Pasado 
 ֵהַמִּתי

  
 ֵהַמָּת
 ֵהַמְּת
 ֵהִמית

 ֵהִמיָתה
 ֵהַמְתנּו

  
 ֲהִמֶּתם
 ֲהִמֶּתן
 ֵהִמיתּו
  ֵהִמיתּו

Presente 
 ֵמִמית

 ְמִמיָתה
 ֵמִמית

 ְמִמיָתה
 ֵמִמית

 ְמִמיָתה
 ְמִמיִתים
 ְמִמיתֹות
 ְמִמיִתים
 ְמִמיתֹות
 ְמִמיִתים

  יתֹותְמִמ
 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 אָּוַמת

  
 ּתּוַמת
 ּתּוְמִתי
 ְיקֹוֵמם
 יּוַמת
 נּוַמת

  
 ּתּוְמתּו

 ּתּוַמְתָנה
 יּוַמְתּו

  ּתּוַמְתָנה

Pasado 
 הּוַמִּתי

  
 הּוַמָּת
 הּוַמְּת
 הּוָמת

 הּוְמָתה
 הּוָמְתנּו

  
 הּוָמְתֶּתם
 הּוָמְתֶּתן
 הּוְמתּו
  הּוְמתּו

Presente 
 מּוָמת

 מּוֶמֶתת
 מּוָמת

 מּוֶמֶתת
 מּוָמת

 מּוֶמֶתת
 מּוָמִתים
 מּוָמתֹות
 מּוָמִתים
 מּוָמתֹות
 מּוָמִתים
  מּוָמתֹות
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 סחר

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
  ׁשֹוֲאלֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּׁשֵאל
 ִהָּׁשֲאִלי

  
  
  
  

 ִהָּׁשֲאלּו
 ִהָּׁשַאְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּׁשֵאל

  
 ִּתָּׁשֵאל
 ִּתָּׁשֲאִלי
 ִיָּׁשֵאל
 ִּתָּׁשֵאל
 ִנָּׁשֵאל

  
 ִּתָּׁשֲאלּו

 ִּתָּׁשַאְלָנה
 ִיָּׁשֲאלּו

  ִּתָּׁשַאְלָנה

Pasado 
 ִנְׁשַאְלִּתי

  
 ְׁשַאְלָּתִנ

 ִנְׁשַאְלְּת
 ִנְׁשַאל

 ִנְשֲאָלה
 ִנְׁשַאְלנּו

  
 ִנְׁשַאְלֶּתם
 ִנְׁשַאְלֶּתן
 ִנְׁשֲאלּו
  ִנְׁשֲאלּו

Presente 
 ִנְׁשָאל

 ִנְׁשֶאֶלת
 ִנְׁשָאל

 ִנְׁשֶאֶלת
 ִנְׁשָאל

 ִנְׁשֶאֶלת
 ִנְּשָאִלים
 ִנְּשָאלֹות
 ִנְּשָאִלים
 ִנְּשָאלֹות
 יםִנְּשָאִל

  ִנְּשָאלֹות
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 סים

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַקֵּים
 ַקְּיִמי

  
  
  
  

 ַקְּימּו
 ַקֵּיְמָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַקֵּים

  
 ְּתַקֵּים
 ְּתַקְּיִמי
 ְיַקֵּים

 ְּתַקְּיִמי
 ְנַקֵּים

  
 ְּתַקְּימּו

 ְּתַקֵּיְמָנה
 ְיַקְּימּו

  ְּתַקֵּיְמָנה

Pasado 
 ִקַּיְמִּתי

  
 ִקַּיְמָּת
 ִקַּיְמְּת
 ִקֵּים

 ִקְּיָמה
 ִקַּיְמנּו

  
 ִקַּיְמֶּתם
 ִקַּיְמֶּתן
 ִקְּימּו
  ִקְּימּו

Presente 
 ְמַקֵּים

 ְמַקֶּיֶמת
 ְמַקֵּים

 ְמַקֶּיֶמת
 ְמַקֵּים

 ְמַקֶּיֶמת
 ְמַקְּיִמים
 ְמַקְּימֹות
 ְמַקְּיִמים
 ְמַקְּימֹות
 ְמַקְּיִמים
  ְמַקְּימֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻגַּיס

  
 ְּתֻגַּיס
 ְּתֻגְּיִסי
 ְיֻגַּיס
 ְּתֻגַּיס
 ְיֻגַּיס

  
 ְּתֻגְּיסּו

 ְּתֻגַּיְסָנה
 ְיֻגְּיסּו

  ְּתֻגַּיְסָנה

Pasado 
 ֻגַּיְסִּתי

  
 ֻגַּיְסָּת
 ֻגַּיְסְּת
 ֻגַּיס

 ֻגְּיָסה
 ֻגַּיְסנּו

  
 ֻגַּיְסֶּתם
 ֻגַּיְסֶּתן
 ֻגְּיסּו
  ֻגְּיסּו

Presente 
 ְמֻגְּיס

 ְמֻגֶּיֶסת
 ְמֻגְּיס

 ְמֻגֶּיֶסת
 ְמֻגְּיס

 ְמֻגֶּיֶסת
 ְמֻגָּיִסים
 ְמֻגָּיסֹות
 ְמֻגָּיִסים
 ְמֻגָּיסֹות
 ְמֻגָּיִסים
  תְמֻגָּיסֹו
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְסַּתֵּגל
 ִהְסַּתְּגִלי

  
  
  
  

 ִהְסַּתְּגלּו
 ִהְסַּתֵּגְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתְּגִלי
 ִיְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִנְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתְּגלּו

 ִתְסַּתֵּגְלָנה
 ִיְסַּתְּגלֹו

  ִתְסַּתֵּגְלָנה

Pasado 
 ִהְסַּתַּגְלִּתי

  
 ִהְסַּתַּגְלָּת
 ִהְסַּתַּגְלְּת
 ִהְסַּתֵּגל

 ִהְסַּתְּגָלה
 ִהְסַּתַּגְלנּו

  
 ִהְסַּתַּגְלֶּתם
 ִהְסַּתַּגְלֶּתן
 ִהְסַּתְּגלּו
  ִהְסַּתְּגלּו

Presente 
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ֵּגלִמְסַּת

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
  ִמְסַּתְּגלֹות
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 סים

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַקֵּים
 ַקְּיִמי

  
  
  
  

 ַקְּימּו
 ַקֵּיְמָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַקֵּים

  
 ְּתַקֵּים
 ְּתַקְּיִמי
 ְיַקֵּים

 ְּתַקְּיִמי
 ְנַקֵּים

  
 ְּתַקְּימּו

 ְּתַקֵּיְמָנה
 ְיַקְּימּו

  ְּתַקֵּיְמָנה

Pasado 
 ִקַּיְמִּתי

  
 ִקַּיְמָּת
 ִקַּיְמְּת
 ִקֵּים

 ִקְּיָמה
 ִקַּיְמנּו

  
 ִקַּיְמֶּתם
 ִקַּיְמֶּתן
 ִקְּימּו
  ִקְּימּו

Presente 
 ְמַקֵּים

 ְמַקֶּיֶמת
 ְמַקֵּים

 ְמַקֶּיֶמת
 ְמַקֵּים

 ְמַקֶּיֶמת
 ְמַקְּיִמים
 ְמַקְּימֹות
 ְמַקְּיִמים
 ְמַקְּימֹות
 ְמַקְּיִמים
  ְמַקְּימֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻגַּיס

  
 סְּתֻגַּי

 ְּתֻגְּיִסי
 ְיֻגַּיס
 ְּתֻגַּיס
 ְיֻגַּיס

  
 ְּתֻגְּיסּו

 ְּתֻגַּיְסָנה
 ְיֻגְּיסּו

  ְּתֻגַּיְסָנה

Pasado 
 ֻגַּיְסִּתי

  
 ֻגַּיְסָּת
 ֻגַּיְסְּת
 ֻגַּיס

 ֻגְּיָסה
 ֻגַּיְסנּו

  
 ֻגַּיְסֶּתם
 ֻגַּיְסֶּתן
 ֻגְּיסּו
  ֻגְּיסּו

Presente 
 ְמֻגְּיס

 ֻגֶּיֶסתְמ
 ְמֻגְּיס

 ְמֻגֶּיֶסת
 ְמֻגְּיס

 ְמֻגֶּיֶסת
 ְמֻגָּיִסים
 ְמֻגָּיסֹות
 ְמֻגָּיִסים
 ְמֻגָּיסֹות
 ְמֻגָּיִסים
  ְמֻגָּיסֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְסַּתֵּגל
 ִהְסַּתְּגִלי

  
  
  
  

 ִהְסַּתְּגלּו
 ִהְסַּתֵּגְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתְּגִלי
 ִיְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִנְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתְּגלּו

 ִתְסַּתֵּגְלָנה
 ִיְסַּתְּגלֹו

  ִתְסַּתֵּגְלָנה

Pasado 
 ִהְסַּתַּגְלִּתי

  
 ִהְסַּתַּגְלָּת
 ִהְסַּתַּגְלְּת
 ִהְסַּתֵּגל

 ִהְסַּתְּגָלה
 ְסַּתַּגְלנּוִה
  

 ִהְסַּתַּגְלֶּתם
 ִהְסַּתַּגְלֶּתן
 ִהְסַּתְּגלּו
  ִהְסַּתְּגלּו

Presente 
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 םִמְסַּתְּגִלי

  ִמְסַּתְּגלֹות
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 סיע

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַּבַּטח
 ַבְּטִחי

  
  
  
  

 ַּבְּטחּו
 ַבַּטְחָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַבַּטח

  
 ְּתַבַּטח
 ְּתַבְּטִחי
 ְיַבַּטח
 ְּתַבַּטח
 ְנַבַּטח

  
 ְּתַבְּטחּו

 ְּתַבַּטְחָנה
 ְיַבַּטחּו

  ְּתַבַּטְחָנה

Pasado 
 ִּבַּטְחִּתי

  
 ִּבַּטְחָּת
 ִּבַּטְחְּת
 ִּבַּטח

 ִּבְּטָחה
 ִּבַּטְחנּו

  
 ִּבַּטְחֶּתם
 ִּבַּטְחֶּתן
 ִּבְטחּו
  ִּבְטחּו

Presente 
 ְמַבֵּטַח

 ְמַבַּטַחת
 ְמַבֵּטַח

 ְמַבַּטַחת
 ְמַבֵּטַח

 ְמַבַּטַחת
 ְמַבְּטִחים
 ְמַבְּטחֹות
 ְמַבְּטִחים
 ְמַבְּטחֹות
 ְמַבְּטִחים
  ְמַבְּטחֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַּבַּקע
 ִהְתַּבְּקִעי

  
  
  
  

 ִהְתַּבְּקעּו
 ִהְתַּבַּקְעָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַּבַּקע

  
 ִּתְתַּבַּקע
 ִּתְתַּבְּקִעי
 ִיְתַּבַּקע
 ִּתְתַּבַּקע
 ִנְתַּבַּקע

  
 ִּתְתַּבְּקעּו

 ִתְתַּבַּקְעָנה
 ִיְתַּבְּקעֹו

  ִתְתַּבַּקְעָנה

Pasado 
 ִהְתַּבַּקְעִּתי

  
 ִהְתַּבַּקְעָּת
 ִהְתַּבַּקְעְּת
 ִהְתַּבַּקע

 ִהְתַּבְּקָעה
 ִהְתַּבַּקְענּו

  
 ִהְתַּבַּקְעֶּתם
 ִהְתַּבַּקְעֶּתן
 ִהְתַּבְּקעּו
  ִהְתַּבְּקעּו

Presente 
 ִמְתַּבֵּקַע

 ִמְתַּבַּקַעת
 ִמְתַּבֵּקַע

 ִמְתַּבַּקַעת
 ִמְתַּבֵּקַע

 ִמְתַּבַּקַעת
 ִמְתַּבְּקִעים
 ִמְתַּבְּקעֹות
 ִמְתַּבְּקִעים
 ִמְתַּבְּקעֹות
 ִמְתַּבְּקִעים
  ִמְתַּבְּקעֹות
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 סכל

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְסַּתֵּגל
 יִהְסַּתְּגִל

  
  
  
  

 ִהְסַּתְּגלּו
 ִהְסַּתֵּגְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתְּגִלי
 ִיְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִנְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתְּגלּו

 ִתְסַּתֵּגְלָנה
 ִיְסַּתְּגלֹו

  ִתְסַּתֵּגְלָנה

Pasado 
 ִהְסַּתַּגְלִּתי

  
 ְלָּתִהְסַּתַּג

 ִהְסַּתַּגְלְּת
 ִהְסַּתֵּגל

 ִהְסַּתְּגָלה
 ִהְסַּתַּגְלנּו

  
 ִהְסַּתַּגְלֶּתם
 ִהְסַּתַּגְלֶּתן
 ִהְסַּתְּגלּו
  ִהְסַּתְּגלּו

Presente 
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתְּגִלים

 ְּגלֹותִמְסַּת
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
  ִמְסַּתְּגלֹות
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 סכם

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר
 תְמַדֶּבֶר

 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו
 הְּתֻכַּבְדָנ
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְסַּתֵּגל
 ִהְסַּתְּגִלי

  
  
  
  

 ִהְסַּתְּגלּו
 ִהְסַּתֵּגְלָנה

  
   

Futuro 
 ֵּגלֶאְסַּת

  
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתְּגִלי
 ִיְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִנְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתְּגלּו

 ִתְסַּתֵּגְלָנה
 ִיְסַּתְּגלֹו

  ִתְסַּתֵּגְלָנה

Pasado 
 ִהְסַּתַּגְלִּתי

  
 ִהְסַּתַּגְלָּת
 ִהְסַּתַּגְלְּת
 ִהְסַּתֵּגל

 ִהְסַּתְּגָלה
 ִהְסַּתַּגְלנּו

  
 ִהְסַּתַּגְלֶּתם
 ִהְסַּתַּגְלֶּתן
 ִהְסַּתְּגלּו
  ִהְסַּתְּגלּו

Presente 
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
  ֹותִמְסַּתְּגל
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 סכן

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ְרִּתיִדַּב

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות

 

http://www.VERBOSHEBREOS.COM.AR
http://www.CURSODEHEBREO.COM.AR


WWW.VERBOSHEBREOS.COM.AR 
WWW.CURSODEHEBREO.COM.AR 

223

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְסַּתֵּגל
 ִהְסַּתְּגִלי

  
  
  
  

 ִהְסַּתְּגלּו
 ִהְסַּתֵּגְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתְּגִלי
 ִיְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִנְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתְּגלּו

 ִתְסַּתֵּגְלָנה
 ַּתְּגלֹוִיְס

  ִתְסַּתֵּגְלָנה

Pasado 
 ִהְסַּתַּגְלִּתי

  
 ִהְסַּתַּגְלָּת
 ִהְסַּתַּגְלְּת
 ִהְסַּתֵּגל

 ִהְסַּתְּגָלה
 ִהְסַּתַּגְלנּו

  
 ִהְסַּתַּגְלֶּתם
 ִהְסַּתַּגְלֶּתן
 ִהְסַּתְּגלּו
  ִהְסַּתְּגלּו

Presente 
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
  ִמְסַּתְּגלֹות
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 סלח

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְׁשַלח
 ִׁשְלִחי

  
  
  
  

 ִׁשְלחּו
 ְׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ַלחֶאְׁש

  
 ִּתְׁשַלח
 ִּתְׁשְלִחי
 ִיְׁשַלח
 ִּתְׁשַלח
 ִנְׁשַלח

  
 ִּתְׁשְלחּו

 ִּתְׁשַלְחָנה
 ִיְׁשְלחּו

  ִּתְׁשַלְחָנה

Pasado 
 ָׁשַלְחִּתי

  
 ָׁשַלְחָּת
 ָׁשַלְחְּת
 ָׁשַלח

 ָׁשְלָחה
 ָׁשַלְחנּו

  
 ְׁשַלְחֶּתם
 ְׁשַלְחֶּתן
 ָׁשְלחּו
  ָׁשְלחּו

Presente 
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
  ׁשֹוְלחֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָׁשַלח
 ִהָׁשְלִחי

  
  
  
  

 ִהָׁשְלחּו
 ִהָׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָׁשַלח

  
 ִּתָׁשַלח
 ִּתָׁשַלִחי
 ִיָׁשַלח
 ִּתָׁשַלח
 ִנָׁשַלח

  
 ִּתָׁשְלחּו

 ִּתָׁשַלְחָנה
 ִיָׁשְלחּו

  ִּתָׁשַלְחָנה

Pasado 
 ִנְׁשַלְחִּתי

  
 ִנְׁשַלְחָּת
 ִנְׁשַלְחְּת
 ִנְׁשַלח

 ִנְשְלָחה
 ִנְׁשַלְחנּו

  
 ִנְׁשַלְחֶּתם
 ִנְׁשַלְחֶּתן

 חּוִנְׁשְל
  ִנְׁשְלחּו

Presente 
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלִחים
 ִנְׁשָלחֹות
 ִנְׁשָלִחים
 ִנְׁשָלחֹות
 ִנְׁשָלִחים
  ִנְׁשָלחֹות
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 סמך

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ֵּגלִהְסַּת
 ִהְסַּתְּגִלי

  
  
  
  

 ִהְסַּתְּגלּו
 ִהְסַּתֵּגְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתְּגִלי
 ִיְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִנְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתְּגלּו

 ִתְסַּתֵּגְלָנה
 ִיְסַּתְּגלֹו

  ִתְסַּתֵּגְלָנה

Pasado 
 יִהְסַּתַּגְלִּת

  
 ִהְסַּתַּגְלָּת
 ִהְסַּתַּגְלְּת
 ִהְסַּתֵּגל

 ִהְסַּתְּגָלה
 ִהְסַּתַּגְלנּו

  
 ִהְסַּתַּגְלֶּתם
 ִהְסַּתַּגְלֶּתן
 ִהְסַּתְּגלּו
  ִהְסַּתְּגלּו

Presente 
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ְּגִליםִמְסַּת

 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
  ִמְסַּתְּגלֹות
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 ספר

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ֹוְדִקיםּב

 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר
 תִנְזֶּכֶר
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות
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Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי

 רְיַדֵּב
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ֶּבֶרתְמַד
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 דְמֻכָּב

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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 סרב

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ָּבֵר
 ָּבְרִכי

  
  
  
  

 ָּברְכּו
 ָּבָרְכָנה

  
   

Futuro 
 ֲאָבֵר

  
 ְּתָבֵר

 ְּתָבְרִכי
 ְיָבֵר
 ְּתָבֵר
 ְנָבֵר

  
 ְּתָבְרִכּו

 ְּתָבֵרְכָנה
 ְיָבְרִכּו

  ְּתָבֵרְכָנה

Pasado 
 ֵּבַרְכִּתי

  
 ֵּבַרְכָּת
 ֵּבַרְכְּת

 )ֵּבַר (ֵּבֵר
 ֵּבְרָכה
 ֵּבַרְכנּו

  
 ֵּבַרְכֶּתם
 ֵּבַרְכֶּתן
 ֵּבְרכּו
  ֵּבְרכּו

Presente 
 ְמָבֵר

 ְמָבֶרֶכת
 ְמָבֵר

 ְמָבֶרֶכת
 ָבֵרְמ

 ְמָבֶרֶכת
 ְמָבְרִכים
 ְמָבְרכֹות
 ְמָבְרִכים
 ְמָבְרכֹות
 ְמָבְרִכים
  ְמָבְרכֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאבָֹר

  
 ְּתבָֹר

 ְּתבְֹרִכי
 ְיבָֹר
 ְּתבָֹר
 ְנבָֹר

  
 ְּתבְֹרכּו
 הְּתבַֹרְכָנ
 ְיבְֹרכּו

  ְּתבַֹרְכָנה

Pasado 
 ּבַֹרְכִּתי

  
 ּבַֹרְכָּת
 ּבַֹרְכְּת

 ּבֹר
 ּבְֹרָכה
 ּבַֹרְכנּו

  
 ּבַֹרְכֶּתם
 ּבַֹרְכֶּתן
 ּבְֹרכּו
  ּבְֹרכּו

Presente 
 ְמבָֹר

 ְמבֶֹרֶכת
 ְמבָֹר

 ְמבֶֹרֶכת
 ְמבָֹר

 ְמבֶֹרֶכת
 ְמבָֹרִכים
 ְמבָֹרכֹות

 ִכיםְמבָֹר
 ְמבָֹרכֹות
 ְמבָֹרִכים
  ְמבָֹרכֹות
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 סרג

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ְקָנהִּתְבדֹ

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות

 ֹוְדִקיםּב
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה

  ַכרָנהִּתָּז

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 תִנְזָּכרֹו

 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות

 

http://www.VERBOSHEBREOS.COM.AR
http://www.CURSODEHEBREO.COM.AR


WWW.VERBOSHEBREOS.COM.AR 
WWW.CURSODEHEBREO.COM.AR 

231

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתָּפֵאר
 ִהְתָּפֲאִרי

  
  
  
  

 ִהְתָּפֲארּו
 ִהְתָּפֵאְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתָּפֵאר

  
 ִּתְתָּפֵאר
 ִּתְתָּפֲאִרי
 ִיְתָּפֵאר
 ִּתְתָּפֵאר

 ָּפֵארִנְת
  

 ִּתְתָּפֲארּו
 ִתְתָּפֵאְרָנה

 ִיְתָּפֲארּו
  ִתְתָּפֵאְרָנה

Pasado 
 ִהְתָּפַאְרִּתי

  
 ִהְתָּפַאְרָּת
 ִהְתָּפַאְרְּת
 ִהְתָּפֵאר

 ִהְתָּפֲאָרה
 ִהְתָּפַאְרנּו

  
 ִהְתָּפַאְרֶּתם
 ִהְתָּפַאְרֶּתן
 ִהְתָּפֲארּו
  ִהְתָּפֲארּו

Presente 
 ֵארִמְתָּפ

 ִמְתָּפֶאֶרת
 ִמְתָּפֵאר

 ִמְתָּפֶאֶרת
 ִמְתָּפֵאר

 ִמְתָּפֶאֶרת
 ִמְתָּפֲאִרים
 ִמְתָּפֲארֹות
 ִמְתָּפֲאִרים
 ִמְתָּפֲארֹות
 ִמְתָּפֲאִרים
  ִמְתָּפֲארֹות
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 עבד

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֲעבֹר
 ִעְבִרי

  
  
  
  
  

 ִעְברּו
 ֲעבְֹרָנה

   

Futuro 
 ֶאֱעבֹר

  
 ַּתֲעבֹר
 ַּתַעְבִרי
 ַיֲעבֹר
 ַּתֲעבֹר
 ַנֲעְבֹר

  
 ַּתַעְברּו

 ַּתֲעבְֹרָנה
 ַיַעְברּו

  ַּתֲעבְֹרָנה

Pasado 
 ָעַבְרִּתי

  
 ָעַבְרָּת
 ָעַבְרְּת
 ָעַבר

 ָעְבָרה
 ָעַבְרנּו

  
 ֲעַבְרֶּתם
 ֲעַבְרֶּתן
 ָעְברּו
  ָעְברּו

Presente 
 עֹוֵבר

 עֹוֶבֶרת
 עֹוֵבר

 עֹוֶבֶרת
 עֹוֵבר

 עֹוֶבֶרת
 עֹוְבִרים
 עֹוְברֹות
 עֹוְבִרים
 עֹוְברֹות
 עֹוְבִרים
  עֹוְברֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵהָאֵסף
 ֵהָאְסִפי

  
  
  
  

 ֵהָאְספּו
 ֵהָאַסְפָנה

  
   

Futuro 
 ֵאָאֵסף

  
 ֵּתָאֵסף
 ֵּתָאְסִפי
 ֵיָאֵסף
 ֵּתָאֵסף
 ֵנָאֵסף

  
 ֵּתָאֵספּו

 ֵּתָאַסְפָנה
 ֵיָאְספּו

  ֵּתָאַסְפָנה

Pasado 
 ֶנֱאַסְפִּתי

  
 ֶנֱאַסְפָּת
 ֶנֱאַסְפְּת
 ֶנֱאַסף

 ֶנֶאְסָפה
 ֶנֱאַסְפנּו

  
 ֶנֱאַסְפֶּתם
 ֶנֱאַסְפֶּתן
 ֶנֶאְספּו
  ֶנֶאְספּו

Presente 
 ֶנֱאָסף

 ֱאֶסֶפתֶנ
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
  ֶנֱנָספֹות
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Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר

 ַדְּבִריְּת
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר
 תְמַדֶּבֶר
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ַּבדְּתֻכ

 ְנֻכַּבד
  

 ְּתֻכְּבדּו
 ְּתֻכַּבְדָנה

 ְיֻכְּבדּו
  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ֻכֶּבֶדתְמ
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַהֲאֵכל
 ַהֲאִכיִלי

  
  
  
  

 ַהֲאִכילּו
 ַהֲאֵכְלָנה

  
   

Futuro 
 ַאֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכיל
 יליַּתֲאִכ
 ַיֲאִכיל
 ַּתֲאִכיל
 ַנֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכילּו
 ַּתֲאֵכְלָנה
 ַיֲאִכילּו

  ַּתֲאֵכְלָנה

Pasado 
 ֶהֱאַכְלִּתי

  
 ֶהֱאַכְלָּת
 ֶהֱאַכְלְּת
 ֶהֱאִכיל

 ֶהֱאִכיָלה
 ֶהֱאַכְלנּו

  
 ֶהֱאַכְלֶּתם
 ֶהֱאַכְלֶּתן
 ֶהֱאִכיְלּו
  ֶהֱאִכיְלּו

Presente 
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים
  ַמֲאִכילֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָאֳעַדף

  
 ָּתֳעָדף
 ָּתָעְדִפי
 ָיֳעַדף
 ָּתֳעָדף
 ָנֳעַדף

  
 ָּתָעְדפּו

 ָּתֳעַדְפָנה
 ָיָעְדפּו

  ָּתֳעַדְפָנה

Pasado 
 ָהֳעַדְפִּתי

  
 ָהֳעַדְפָּת
 ָהֳעַדְפְּת
 ָהֳעַדף

 ָהָעְדָפה
 ָהֳעַדְפנּו

  
 ָהֳעַדְפֶּתם
 ָהֳעַדְפֶּתן
 ָהָעְדפּו
  ָהָעְדפּו

Presente 
 ָמֳעָדף

 ָמֳעֶדֶפת
 ָמֳעָדף

 ֶדֶפתָמֳע
 ָמֳעָדף

 ָמֳעֶדֶפת
 ָמֳעָדִפים
 ָמֳעָדפֹות
 ָמֳעָדִפים
 ָמֳעָדפֹות
 ָמֳעָדִפים
  ָמֳעָדפֹות
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 עבר

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֲעבֹר
 ִעְבִרי

  
  
  
  
  

 ִעְברּו
 ֲעבְֹרָנה

   

Futuro 
 ֶאֱעבֹר

  
 ַּתֲעבֹר
 ַּתַעְבִרי
 ַיֲעבֹר
 רַּתֲעבֹ
 ַנֲעְבֹר

  
 ַּתַעְברּו

 ַּתֲעבְֹרָנה
 ַיַעְברּו

  ַּתֲעבְֹרָנה

Pasado 
 ָעַבְרִּתי

  
 ָעַבְרָּת
 ָעַבְרְּת
 ָעַבר

 ָעְבָרה
 ָעַבְרנּו

  
 ֲעַבְרֶּתם
 ֲעַבְרֶּתן
 ָעְברּו
  ָעְברּו

Presente 
 עֹוֵבר

 עֹוֶבֶרת
 עֹוֵבר

 עֹוֶבֶרת
 עֹוֵבר

 עֹוֶבֶרת
 ִריםעֹוְב

 עֹוְברֹות
 עֹוְבִרים
 עֹוְברֹות
 עֹוְבִרים
  עֹוְברֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַהֲאֵכל
 ַהֲאִכיִלי

  
  
  
  

 ַהֲאִכילּו
 ַהֲאֵכְלָנה

  
   

Futuro 
 ַאֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכיל
 ַּתֲאִכילי
 ַיֲאִכיל
 ַּתֲאִכיל
 ַנֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכילּו
 ַּתֲאֵכְלָנה
 ַיֲאִכילּו

  ַּתֲאֵכְלָנה

Pasado 
 ֶהֱאַכְלִּתי

  
 ֶהֱאַכְלָּת
 ֶהֱאַכְלְּת
 ֶהֱאִכיל

 ֶהֱאִכיָלה
 ֶהֱאַכְלנּו

  
 ֶהֱאַכְלֶּתם
 ֶהֱאַכְלֶּתן
 ֶהֱאִכיְלּו
  ֶהֱאִכיְלּו

Presente 
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל
 יָלהַמֲאִכ

 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים
  ַמֲאִכילֹות
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 עדף

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַהֲאֵכל
 ַהֲאִכיִלי

  
  
  
  

 ַהֲאִכילּו
 ַהֲאֵכְלָנה

  
   

Futuro 
 ַאֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכיל
 ַּתֲאִכילי
 ַיֲאִכיל
 לַּתֲאִכי
 ַנֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכילּו
 ַּתֲאֵכְלָנה
 ַיֲאִכילּו

  ַּתֲאֵכְלָנה

Pasado 
 ֶהֱאַכְלִּתי

  
 ֶהֱאַכְלָּת
 ֶהֱאַכְלְּת
 ֶהֱאִכיל

 ֶהֱאִכיָלה
 ֶהֱאַכְלנּו

  
 ֶהֱאַכְלֶּתם
 ֶהֱאַכְלֶּתן
 ֶהֱאִכיְלּו
  ֶהֱאִכיְלּו

Presente 
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים
  ַמֲאִכילֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָאֳעַדף

  
 ָּתֳעָדף
 ָּתָעְדִפי
 ָיֳעַדף
 ָּתֳעָדף
 ָנֳעַדף

  
 ָּתָעְדפּו

 ָּתֳעַדְפָנה
 ָיָעְדפּו

  ָּתֳעַדְפָנה

Pasado 
 ָהֳעַדְפִּתי

  
 ָהֳעַדְפָּת
 ָהֳעַדְפְּת
 ָהֳעַדף

 ָהָעְדָפה
 ָהֳעַדְפנּו

  
 ָהֳעַדְפֶּתם
 ָהֳעַדְפֶּתן
 ָהָעְדפּו
  ָהָעְדפּו

Presente 
 ָמֳעָדף

 ָמֳעֶדֶפת
 ָמֳעָדף

 ָמֳעֶדֶפת
 ָמֳעָדף
 תָמֳעֶדֶפ

 ָמֳעָדִפים
 ָמֳעָדפֹות
 ָמֳעָדִפים
 ָמֳעָדפֹות
 ָמֳעָדִפים
  ָמֳעָדפֹות
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 עזב

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֲעבֹר
 ִעְבִרי

  
  
  
  
  

 ִעְברּו
 ֲעבְֹרָנה

   

Futuro 
 ֶאֱעבֹר

  
 ַּתֲעבֹר
 ַּתַעְבִרי
 ַיֲעבֹר
 ַּתֲעבֹר
 ַנֲעְבֹר

  
 רּוַּתַעְב

 ַּתֲעבְֹרָנה
 ַיַעְברּו

  ַּתֲעבְֹרָנה

Pasado 
 ָעַבְרִּתי

  
 ָעַבְרָּת
 ָעַבְרְּת
 ָעַבר

 ָעְבָרה
 ָעַבְרנּו

  
 ֲעַבְרֶּתם
 ֲעַבְרֶּתן
 ָעְברּו
  ָעְברּו

Presente 
 עֹוֵבר

 עֹוֶבֶרת
 עֹוֵבר

 עֹוֶבֶרת
 עֹוֵבר

 עֹוֶבֶרת
 עֹוְבִרים
 עֹוְברֹות
 יםעֹוְבִר

 עֹוְברֹות
 עֹוְבִרים
  עֹוְברֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵהָאֵסף
 ֵהָאְסִפי

  
  
  
  

 ֵהָאְספּו
 ֵהָאַסְפָנה

  
   

Futuro 
 ֵאָאֵסף

  
 ֵּתָאֵסף
 ֵּתָאְסִפי
 ֵיָאֵסף
 ֵּתָאֵסף
 ֵנָאֵסף

  
 ֵּתָאֵספּו

 ֵּתָאַסְפָנה
 ֵיָאְספּו
  ַסְפָנהֵּתָא

Pasado 
 ֶנֱאַסְפִּתי

  
 ֶנֱאַסְפָּת
 ֶנֱאַסְפְּת
 ֶנֱאַסף

 ֶנֶאְסָפה
 ֶנֱאַסְפנּו

  
 ֶנֱאַסְפֶּתם
 ֶנֱאַסְפֶּתן
 ֶנֶאְספּו
  ֶנֶאְספּו

Presente 
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים

 ֱנָספֹותֶנ
 ֶנֱאָסִפים
  ֶנֱנָספֹות

 

http://www.VERBOSHEBREOS.COM.AR
http://www.CURSODEHEBREO.COM.AR


WWW.VERBOSHEBREOS.COM.AR 
WWW.CURSODEHEBREO.COM.AR 

238

 עזר

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֲעבֹר
 ִעְבִרי

  
  
  
  
  

 ִעְברּו
 ֲעבְֹרָנה

   

Futuro 
 ֶאֱעבֹר

  
 ַּתֲעבֹר
 ַּתַעְבִרי
 ַיֲעבֹר
 ַּתֲעבֹר
 ַנֲעְבֹר

  
 ַּתַעְברּו

 ַּתֲעבְֹרָנה
 ַיַעְברּו

  ַּתֲעבְֹרָנה

Pasado 
 ָעַבְרִּתי

  
 ָעַבְרָּת
 ָעַבְרְּת
 ָעַבר

 ָעְבָרה
 ָעַבְרנּו

  
 ֲעַבְרֶּתם
 ֲעַבְרֶּתן
 ָעְברּו
  ָעְברּו

Presente 
 עֹוֵבר

 עֹוֶבֶרת
 עֹוֵבר

 עֹוֶבֶרת
 עֹוֵבר

 עֹוֶבֶרת
 עֹוְבִרים
 עֹוְברֹות
 עֹוְבִרים
 עֹוְברֹות
 עֹוְבִרים
  עֹוְברֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵהָאֵסף
 ֵהָאְסִפי

  
  
  
  

 ֵהָאְספּו
 ֵהָאַסְפָנה

  
   

Futuro 
 ֵאָאֵסף

  
 ֵּתָאֵסף
 ֵּתָאְסִפי
 ֵיָאֵסף
 ֵּתָאֵסף
 ֵנָאֵסף

  
 ֵּתָאֵספּו

 ֵּתָאַסְפָנה
 ֵיָאְספּו

  ֵּתָאַסְפָנה

Pasado 
 ֶנֱאַסְפִּתי

  
 ָּתֶנֱאַסְפ

 ֶנֱאַסְפְּת
 ֶנֱאַסף

 ֶנֶאְסָפה
 ֶנֱאַסְפנּו

  
 ֶנֱאַסְפֶּתם
 ֶנֱאַסְפֶּתן
 ֶנֶאְספּו
  ֶנֶאְספּו

Presente 
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
  ֶנֱנָספֹות
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 עלב

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵהָאֵסף
 ֵהָאְסִפי

  
  
  
  

 ֵהָאְספּו
 ֵהָאַסְפָנה

  
   

Futuro 
 ֵאָאֵסף

  
 ֵּתָאֵסף
 ֵּתָאְסִפי
 ֵיָאֵסף
 ֵּתָאֵסף
 ֵנָאֵסף

  
 ֵּתָאֵספּו

 ֵּתָאַסְפָנה
 ֵיָאְספּו

  ֵּתָאַסְפָנה

Pasado 
 ֶנֱאַסְפִּתי

  
 ְפָּתֶנֱאַס

 ֶנֱאַסְפְּת
 ֶנֱאַסף

 ֶנֶאְסָפה
 ֶנֱאַסְפנּו

  
 ֶנֱאַסְפֶּתם
 ֶנֱאַסְפֶּתן
 ֶנֶאְספּו
  ֶנֶאְספּו

Presente 
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
  ֶנֱנָספֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַהֲאֵכל
 ַהֲאִכיִלי

  
  
  
  

 ַהֲאִכילּו
 ַהֲאֵכְלָנה

  
   

Futuro 
 ַאֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכיל
 ַּתֲאִכילי
 ַיֲאִכיל
 ַּתֲאִכיל
 ַנֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכילּו
 ַּתֲאֵכְלָנה
 ַיֲאִכילּו

  ַּתֲאֵכְלָנה

Pasado 
 ֶהֱאַכְלִּתי

  
 ֶהֱאַכְלָּת
 ֶהֱאַכְלְּת
 ֶהֱאִכיל

 ֶהֱאִכיָלה
 ֶהֱאַכְלנּו

  
 ֶהֱאַכְלֶּתם
 ֶהֱאַכְלֶּתן
 ֶהֱאִכיְלּו
  ֶהֱאִכיְלּו

Presente 
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 יםַמֲאִכיִל

  ַמֲאִכילֹות
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 עמד

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֲעבֹר
 ִעְבִרי

  
  
  
  
  

 ִעְברּו
 ֲעבְֹרָנה

   

Futuro 
 ֶאֱעבֹר

  
 ַּתֲעבֹר
 ַּתַעְבִרי
 ַיֲעבֹר
 ַּתֲעבֹר
 ַנֲעְבֹר

  
 ַּתַעְברּו

 ַּתֲעבְֹרָנה
 ַיַעְברּו

  ַּתֲעבְֹרָנה

Pasado 
 ִּתיָעַבְר

  
 ָעַבְרָּת
 ָעַבְרְּת
 ָעַבר

 ָעְבָרה
 ָעַבְרנּו

  
 ֲעַבְרֶּתם
 ֲעַבְרֶּתן
 ָעְברּו
  ָעְברּו

Presente 
 עֹוֵבר

 עֹוֶבֶרת
 עֹוֵבר

 עֹוֶבֶרת
 עֹוֵבר

 עֹוֶבֶרת
 עֹוְבִרים
 עֹוְברֹות
 עֹוְבִרים
 עֹוְברֹות
 עֹוְבִרים
  עֹוְברֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

http://www.VERBOSHEBREOS.COM.AR
http://www.CURSODEHEBREO.COM.AR


WWW.VERBOSHEBREOS.COM.AR 
WWW.CURSODEHEBREO.COM.AR 

241

 

Binyanim :ִעלִהְפ 

Imperativo 
  
  

 ַהֲאֵכל
 ַהֲאִכיִלי

  
  
  
  

 ַהֲאִכילּו
 ַהֲאֵכְלָנה

  
   

Futuro 
 ַאֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכיל
 ַּתֲאִכילי
 ַיֲאִכיל
 ַּתֲאִכיל
 ַנֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכילּו
 ַּתֲאֵכְלָנה
 ַיֲאִכילּו

  ַּתֲאֵכְלָנה

Pasado 
 ֶהֱאַכְלִּתי

  
 ֶהֱאַכְלָּת
 ֶהֱאַכְלְּת
 ֶהֱאִכיל

 ֶהֱאִכיָלה
 ֶהֱאַכְלנּו

  
 ֶהֱאַכְלֶּתם
 ֶהֱאַכְלֶּתן
 ֶהֱאִכיְלּו
  ֶהֱאִכיְלּו

Presente 
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים

  לֹותַמֲאִכי
 

Binyanim :ֻהְפַעל 

oImperativ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָאֳעַדף

  
 ָּתֳעָדף
 ָּתָעְדִפי
 ָיֳעַדף
 ָּתֳעָדף
 ָנֳעַדף

  
 ָּתָעְדפּו

 ָּתֳעַדְפָנה
 ָיָעְדפּו

  ָּתֳעַדְפָנה

Pasado 
 ָהֳעַדְפִּתי

  
 ָהֳעַדְפָּת
 ָהֳעַדְפְּת

 ַדףָהֳע
 ָהָעְדָפה
 ָהֳעַדְפנּו

  
 ָהֳעַדְפֶּתם
 ָהֳעַדְפֶּתן
 ָהָעְדפּו
  ָהָעְדפּו

Presente 
 ָמֳעָדף

 ָמֳעֶדֶפת
 ָמֳעָדף

 ָמֳעֶדֶפת
 ָמֳעָדף

 ָמֳעֶדֶפת
 ָמֳעָדִפים
 ָמֳעָדפֹות
 ָמֳעָדִפים
 ָמֳעָדפֹות
 ָמֳעָדִפים
  ָמֳעָדפֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ַׁשְרִּתיִהְתַק

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 עמק

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַהֲאֵכל
 ַהֲאִכיִלי

  
  
  
  

 ַהֲאִכילּו
 ַהֲאֵכְלָנה

  
   

Futuro 
 ַאֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכיל
 ַּתֲאִכילי
 ַיֲאִכיל
 ַּתֲאִכיל

 ִכילַנֲא
  

 ַּתֲאִכילּו
 ַּתֲאֵכְלָנה
 ַיֲאִכילּו

  ַּתֲאֵכְלָנה

Pasado 
 ֶהֱאַכְלִּתי

  
 ֶהֱאַכְלָּת
 ֶהֱאַכְלְּת
 ֶהֱאִכיל

 ֶהֱאִכיָלה
 ֶהֱאַכְלנּו

  
 ֶהֱאַכְלֶּתם
 ֶהֱאַכְלֶּתן
 ֶהֱאִכיְלּו
  ֶהֱאִכיְלּו

Presente 
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל
 ָלהַמֲאִכי
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים
  ַמֲאִכילֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 רִּתְתַקֵׁש

 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ןִהְתַקַׁשְרֶּת
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 עמק

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  
 ֲאֵכלַה

 ַהֲאִכיִלי
  
  
  
  

 ַהֲאִכילּו
 ַהֲאֵכְלָנה

  
   

Futuro 
 ַאֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכיל
 ַּתֲאִכילי
 ַיֲאִכיל
 ַּתֲאִכיל
 ַנֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכילּו
 ַּתֲאֵכְלָנה
 ַיֲאִכילּו

  ַּתֲאֵכְלָנה

Pasado 
 ֶהֱאַכְלִּתי

  
 ֶהֱאַכְלָּת
 ֶהֱאַכְלְּת
 ֶהֱאִכיל

 ֶהֱאִכיָלה
 ֶהֱאַכְלנּו

  
 ֶהֱאַכְלֶּתם
 ֶהֱאַכְלֶּתן
 ֶהֱאִכיְלּו
  ֶהֱאִכיְלּו

Presente 
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים
  ַמֲאִכילֹות

 

Binyanim :ַּפֵעלִהְת 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ַקְׁשִריםִמְת

 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 ענין

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַעְנֵין
 ַעְנְיִני

  
  
  
  

 ַעְנְינּו
 ַעְנֵיָּנה

  
   

Futuro 
 ֲאַעְנֵין

  
 ְּתַעְנֵין
 ְּתַעְנְיִני
 ְיַעְנֵין
 ַעְנֵיןְּת

 ְנַעְנֵין
  

 ְּתַעְנְינּו
 ְּתַעְנֵיָּנה
 ְיַעְנְינּו

  ְּתַעְנֵיָּנה

Pasado 
 ִעְנַיְנִּתי

  
 ִעְנַיְנָּת
 ִעְנַיְנְּת
 ִעְנֵין

 ִעְנְיָנה
 ִעְנַיּנּו

  
 ִעְנַיְנֶּתם
 ִעְנַיְנֶּתן
 ִעְנְינּו
  ִעְנְינּו

Presente 
 ְמַעְנֵין

 ְמַעְנֶיֶנת
 ְנֵיןְמַע

 ְמַעְנֶיֶנת
 ְמַעְנֵין

 ְמַעְנֶיֶנת
 ְמַעְנְיִנים
 ְמַעְנְינֹות
 ְמַעְנְיִנים
 ְמַעְנְינֹות
 ְמַעְנְיִנים
  ְמַעְנְינֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻגְלַּגל

  
 ְּתֻגְלַּגל
 ְּתֻגְלְּגִלי

 לְיֻגְלַּג
 ְּתֻגְלַּגל
 ְנֻגְלַּגל

  
 ְּתֻגְלְּגלּו

 ְּתֻגְלַּגלָנה
 ְיֻגְלְּגלּו

  ְּתֻגְלַּגלָנה

Pasado 
 ֻגְלַּגְלִּתי

  
 ֻגְלַּגְלָּת
 ֻגְלַּגְלְּת
 ֻגְלַּגל

 ֻגְלְּגָלה
 ֻגְלַּגְלנּו

  
 ֻגְלַּגְלֶּתם
 ֻגְלַּגְלֶּתן
 ֻגְלְּגלּו
  ֻגְלְּגלּו

Presente 
 ְלָּגלְמֻג

 ְמֻגְלֶּגֶלת
 ְמֻגְלָּגל

 ְמֻגְלֶּגֶלת
 ְמֻגְלָּגל

 ְמֻגְלֶּגֶלת
 ְמֻגְלָּגִלים
 ְמֻגְלָּגלֹות
 ְמֻגְלָּגִלים
 ְמֻגְלָּגלֹות
 ְמֻגְלָּגִלים
  ְמֻגְלָּגלֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַעְנֵין
 ִהְתַעְנְיִני

  
  
  
  

 ְנְינּוִהְתַע
 ִהְתַעְנֵיָּנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַעְנֵין

  
 ִּתְתַעְנֵין
 ִּתְתַעְנֵין
 ִיְתַעְנֵין
 ִּתְתַעְנֵין
 ִנְתַעְנֵין

  
 ִּתְתַעְנְינּו
 ִּתְתַעְנֵיָּנה
 ִיְתַעְנְינּו

  ִּתְתַעְנֵיָּנה

Pasado 
 ִהְתַעְנַיְנִּתי

  
 ִהְתַעְנַיְנָּת
 ִהְתַעְנַיְנְּת
 ִהְתַעְנֵין

 ִהְתַעְנְיָנה
 ִהְתַעְנַיְנּו

  
 ִהְתַעְנַיְנֶּתם
 ִהְתַעְנַיְנֶּתן
 ִהְתַעְנְינּו
  ִהְתַעְנְינּו

Presente 
 ִמְתַעְנֵין

 ִמְתַעְנֶיֶנת
 ִמְתַעְנֵין

 ִמְתַעְנֶיֶנת
 ִמְתַעְנֵין

 ִמְתַעְנֶיֶנת
 ִמְתַעְנְיִנים
 ִמְתַעְנְינֹות
 ִמְתַעְנְיִנים
 ְמֻגְלָּגלֹות
 ִמְתַעְנְיִנים
  ְמֻגְלָּגלֹות
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 ענש

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵהָאֵסף
 ֵהָאְסִפי

  
  
  
  

 ֵהָאְספּו
 ֵהָאַסְפָנה

  
   

Futuro 
 ֵאָאֵסף

  
 ֵּתָאֵסף
 ֵּתָאְסִפי
 ֵיָאֵסף
 ֵּתָאֵסף
 ֵנָאֵסף

  
 ֵּתָאֵספּו

 ֵּתָאַסְפָנה
 ָאְספּוֵי

  ֵּתָאַסְפָנה

Pasado 
 ֶנֱאַסְפִּתי

  
 ֶנֱאַסְפָּת
 ֶנֱאַסְפְּת
 ֶנֱאַסף

 ֶנֶאְסָפה
 ֶנֱאַסְפנּו

  
 ֶנֱאַסְפֶּתם
 ֶנֱאַסְפֶּתן
 ֶנֶאְספּו
  ֶנֶאְספּו

Presente 
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
  ֶנֱנָספֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַהֲאֵכל
 ַהֲאִכיִלי

  
  
  
  

 ַהֲאִכילּו
 ַהֲאֵכְלָנה

  
   

Futuro 
 ַאֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכיל
 ַּתֲאִכילי
 ַיֲאִכיל
 ַּתֲאִכיל
 ַנֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכילּו
 ַּתֲאֵכְלָנה
 ַיֲאִכילּו

  ַּתֲאֵכְלָנה

Pasado 
 ֶהֱאַכְלִּתי

  
 ֶהֱאַכְלָּת
 ֶהֱאַכְלְּת
 ֶהֱאִכיל

 ֶהֱאִכיָלה
 ֶהֱאַכְלנּו

  
 ֶהֱאַכְלֶּתם
 ֶהֱאַכְלֶּתן
 ֶהֱאִכיְלּו
  ֶהֱאִכיְלּו

Presente 
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ִליםַמֲאִכי

 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים
  ַמֲאִכילֹות
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 עסק

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֲעבֹר
 ִעְבִרי

  
  
  
  
  

 ִעְברּו
 ֲעבְֹרָנה

   

Futuro 
 ֶאֱעבֹר

  
 ַּתֲעבֹר
 ַּתַעְבִרי
 ַיֲעבֹר
 ַּתֲעבֹר
 ַנֲעְבֹר

  
 ַּתַעְברּו

 ַּתֲעבְֹרָנה
 ַיַעְברּו

  ַּתֲעבְֹרָנה

Pasado 
 ָעַבְרִּתי

  
 ָעַבְרָּת
 ָעַבְרְּת
 ָעַבר

 ָעְבָרה
 ָעַבְרנּו

  
 ֲעַבְרֶּתם
 ֲעַבְרֶּתן
 ָעְברּו
  ָעְברּו

Presente 
 עֹוֵבר

 עֹוֶבֶרת
 עֹוֵבר

 עֹוֶבֶרת
 עֹוֵבר

 עֹוֶבֶרת
 עֹוְבִרים
 עֹוְברֹות
 עֹוְבִרים

 ֹוְברֹותע
 עֹוְבִרים
  עֹוְברֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַהֲאֵכל
 ַהֲאִכיִלי

  
  
  
  

 ַהֲאִכילּו
 ַהֲאֵכְלָנה

  
   

Futuro 
 ַאֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכיל
 ַּתֲאִכילי
 ַיֲאִכיל
 ַּתֲאִכיל
 ַנֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכילּו
 ַּתֲאֵכְלָנה
 ַיֲאִכילּו

  ֲאֵכְלָנהַּת

Pasado 
 ֶהֱאַכְלִּתי

  
 ֶהֱאַכְלָּת
 ֶהֱאַכְלְּת
 ֶהֱאִכיל

 ֶהֱאִכיָלה
 ֶהֱאַכְלנּו

  
 ֶהֱאַכְלֶּתם
 ֶהֱאַכְלֶּתן
 ֶהֱאִכיְלּו
  ֶהֱאִכיְלּו

Presente 
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיִלים
 תַמֲאִכילֹו

 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים
  ַמֲאִכילֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר

 ֵׁשרִנְתַק
  

 ִּתְתַקְׁשרּו
 ִתְתַקֵׁשְרָנה

 ִיְתַקְׁשרּו
  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ֵׁשרִמְתַק

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 עצר

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֲעבֹר
 ִעְבִרי

  
  
  
  
  

 ִעְברּו
 ֲעבְֹרָנה

   

Futuro 
 ֶאֱעבֹר

  
 ַּתֲעבֹר
 ַּתַעְבִרי
 ַיֲעבֹר
 ַּתֲעבֹר
 ַנֲעְבֹר

  
 ַּתַעְברּו

 ַּתֲעבְֹרָנה
 ַיַעְברּו

  ַּתֲעבְֹרָנה

Pasado 
 ָעַבְרִּתי

  
 ָעַבְרָּת
 ָעַבְרְּת
 ָעַבר

 ָעְבָרה
 ָעַבְרנּו

  
 ֲעַבְרֶּתם
 ֲעַבְרֶּתן
 ָעְברּו
  ָעְברּו

Presente 
 עֹוֵבר

 עֹוֶבֶרת
 עֹוֵבר

 עֹוֶבֶרת
 עֹוֵבר

 עֹוֶבֶרת
 עֹוְבִרים
 עֹוְברֹות
 עֹוְבִרים
 עֹוְברֹות
 עֹוְבִרים
  עֹוְברֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵהָאֵסף
 ֵהָאְסִפי

  
  
  
  

 ֵהָאְספּו
 ֵהָאַסְפָנה

  
   

Futuro 
 ֵאָאֵסף

  
 ֵּתָאֵסף
 ֵּתָאְסִפי
 ֵיָאֵסף
 ֵּתָאֵסף
 ֵנָאֵסף

  
 ֵּתָאֵספּו

 ֵּתָאַסְפָנה
 ֵיָאְספּו

  ֵּתָאַסְפָנה

Pasado 
 ֶנֱאַסְפִּתי

  
 ֶנֱאַסְפָּת
 ֶנֱאַסְפְּת
 ֶנֱאַסף

 ֶנֶאְסָפה
 ֶנֱאַסְפנּו

  
 ֶנֱאַסְפֶּתם
 ֶנֱאַסְפֶּתן
 ֶנֶאְספּו
  ֶנֶאְספּו

Presente 
 ֶנֱאָסף

 ֶסֶפתֶנֱא
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
  ֶנֱנָספֹות
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 עקש

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֵׁשרֶאְתַק

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ֶּתםִהְתַקַׁשְר

 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 ערך

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֲעבֹר
 ִעְבִרי

  
  
  
  
  

 ִעְברּו
 ֲעבְֹרָנה

   

Futuro 
 ֶאֱעבֹר

  
 ַּתֲעבֹר
 ַּתַעְבִרי
 ַיֲעבֹר
 ַּתֲעבֹר
 ַנֲעְבֹר

  
 ַּתַעְברּו

 ַּתֲעבְֹרָנה
 ַיַעְברּו

  ַּתֲעבְֹרָנה

Pasado 
 ָעַבְרִּתי

  
 ָעַבְרָּת
 ָעַבְרְּת
 ָעַבר
 הָעְבָר

 ָעַבְרנּו
  

 ֲעַבְרֶּתם
 ֲעַבְרֶּתן
 ָעְברּו
  ָעְברּו

Presente 
 עֹוֵבר

 עֹוֶבֶרת
 עֹוֵבר

 עֹוֶבֶרת
 עֹוֵבר

 עֹוֶבֶרת
 עֹוְבִרים
 עֹוְברֹות
 עֹוְבִרים
 עֹוְברֹות
 עֹוְבִרים
  עֹוְברֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵהָאֵסף
 ֵהָאְסִפי

  
  
  
  

 ֵהָאְספּו
 ֵהָאַסְפָנה

  
   

Futuro 
 ֵאָאֵסף

  
 ֵּתָאֵסף
 ֵּתָאְסִפי
 ֵיָאֵסף
 ֵּתָאֵסף
 ֵנָאֵסף

  
 ֵּתָאֵספּו

 ֵּתָאַסְפָנה
 ֵיָאְספּו

  ֵּתָאַסְפָנה

Pasado 
 ֶנֱאַסְפִּתי

  
 ֶנֱאַסְפָּת
 ֶנֱאַסְפְּת
 ֶנֱאַסף

 ֶנֶאְסָפה
 ֶנֱאַסְפנּו

  
 ְפֶּתםֶנֱאַס

 ֶנֱאַסְפֶּתן
 ֶנֶאְספּו
  ֶנֶאְספּו

Presente 
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסף

 ֶנֱאֶסֶפת
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
 ֶנֱנָספֹות
 ֶנֱאָסִפים
  ֶנֱנָספֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַהֲאֵכל
 ַהֲאִכיִלי

  
  
  
  

 ַהֲאִכילּו
 ַהֲאֵכְלָנה

  
   

Futuro 
 ַאֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכיל
 ַּתֲאִכילי
 ַיֲאִכיל
 ַּתֲאִכיל
 ַנֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכילּו
 ַּתֲאֵכְלָנה
 ַיֲאִכילּו

  ַּתֲאֵכְלָנה

Pasado 
 ֶהֱאַכְלִּתי

  
 ֶהֱאַכְלָּת
 ֶהֱאַכְלְּת
 ֶהֱאִכיל

 ֶהֱאִכיָלה
 ֶהֱאַכְלנּו

  
 ֶהֱאַכְלֶּתם
 ֶהֱאַכְלֶּתן
 ֶהֱאִכיְלּו
  ֶהֱאִכיְלּו

Presente 
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים
  ַמֲאִכילֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָאֳעַדף

  
 ָּתֳעָדף
 ָּתָעְדִפי
 ָיֳעַדף
 ָּתֳעָדף
 ָנֳעַדף

  
 ָּתָעְדפּו

 ָּתֳעַדְפָנה
 ָיָעְדפּו

  ָּתֳעַדְפָנה

Pasado 
 ָהֳעַדְפִּתי

  
 ָהֳעַדְפָּת
 ָהֳעַדְפְּת
 ָהֳעַדף

 ָהָעְדָפה
 ָהֳעַדְפנּו

  
 ָהֳעַדְפֶּתם

 ֳעַדְפֶּתןָה
 ָהָעְדפּו
  ָהָעְדפּו

Presente 
 ָמֳעָדף

 ָמֳעֶדֶפת
 ָמֳעָדף

 ָמֳעֶדֶפת
 ָמֳעָדף

 ָמֳעֶדֶפת
 ָמֳעָדִפים
 ָמֳעָדפֹות
 ָמֳעָדִפים
 ָמֳעָדפֹות
 ָמֳעָדִפים
  ָמֳעָדפֹות
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 עתק

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַהֲאֵכל
 ַהֲאִכיִלי

  
  
  
  
 ֲאִכילּוַה

 ַהֲאֵכְלָנה
  
   

Futuro 
 ַאֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכיל
 ַּתֲאִכילי
 ַיֲאִכיל
 ַּתֲאִכיל
 ַנֲאִכיל

  
 ַּתֲאִכילּו
 ַּתֲאֵכְלָנה
 ַיֲאִכילּו

  ַּתֲאֵכְלָנה

Pasado 
 ֶהֱאַכְלִּתי

  
 ֶהֱאַכְלָּת
 ֶהֱאַכְלְּת
 ֶהֱאִכיל

 ֶהֱאִכיָלה
 ֶהֱאַכְלנּו

  
 ַכְלֶּתםֶהֱא

 ֶהֱאַכְלֶּתן
 ֶהֱאִכיְלּו
  ֶהֱאִכיְלּו

Presente 
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיל

 ַמֲאִכיָלה
 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים
 ַמֲאִכילֹות
 ַמֲאִכיִלים
  ַמֲאִכילֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  ַהּפַֹעל–ֵׁשם 

  
  

 ַהְחֵליט
 ַהְחִליִטי

  
  
  
  

 ַהְחִליטּו
 ַהְחֵליְטָנה

   

Futuro 
 ׁשֶֹרש
 ַאְחִליט

  
 ַּתְחִליט
 ַּתְחִליִטי
 ַּתְחִליט
 ַּתְחִליט
 ַנְחִליט

  
 ַּתְחִליטּו

 ַּתְחֵליְטָנה
  ַיְחִליטּו

Pasado 
 ִצּוּוי

 ֶהְחַלְטִּתי
  

 ֶהְחַלְטָּת
 ֶהְחַלְטְּת
 ֶהְחִליט

 ֶהְחִליָטה
 ֶהְחַלְטנּו

  
 ֶהְחַלְטֶּתם
 ֶהְחַלְטֶּתן
  ֶהְחִליטּו

Presente 
 ָעִתיד

 ַמְחִליט
 ַמְחִליָטה
 ַמְחִליט

 ַמְחִליָטה
 ַמְחִליט

 ַמְחִליָטה
 ַמְחִליִטים
 ַמְחִליטֹות
 ַמְחִליִטים
 ַמְחִליטֹות
  ַמְחִליִטים
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל
 הֻהְכְּפָל

 ֻהְכַּפְלנּו
  

 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָאֳעַדף

  
 ָּתֳעָדף
 ָּתָעְדִפי
 ָיֳעַדף
 ָּתֳעָדף
 ָנֳעַדף

  
 ָּתָעְדפּו

 ָּתֳעַדְפָנה
 ָיָעְדפּו

  ָּתֳעַדְפָנה

Pasado 
 ָהֳעַדְפִּתי

  
 ָהֳעַדְפָּת
 ָהֳעַדְפְּת
 ָהֳעַדף

 ָהָעְדָפה
 ָהֳעַדְפנּו

  
 ָהֳעַדְפֶּתם
 ָהֳעַדְפֶּתן
 ָהָעְדפּו
  ָהָעְדפּו

Presente 
 ָמֳעָדף

 ָמֳעֶדֶפת
 ָמֳעָדף

 ָמֳעֶדֶפת
 ָמֳעָדף

 ָמֳעֶדֶפת
 ָמֳעָדִפים
 ָמֳעָדפֹות
 ָמֳעָדִפים
 ָמֳעָדפֹות
 ָמֳעָדִפים
  ָמֳעָדפֹות
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 פגן

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת

 ְכַּפלֻה
 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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 פגע

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְׁשַלח
 ִׁשְלִחי

  
  
  
  

 ִׁשְלחּו
 ְׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְׁשַלח

  
 ִּתְׁשַלח
 ִּתְׁשְלִחי
 ִיְׁשַלח
 ִּתְׁשַלח
 ִנְׁשַלח

  
 ִּתְׁשְלחּו

 ִּתְׁשַלְחָנה
 ִיְׁשְלחּו

  ִּתְׁשַלְחָנה

Pasado 
 ָׁשַלְחִּתי

  
 ַלְחָּתָׁש

 ָׁשַלְחְּת
 ָׁשַלח

 ָׁשְלָחה
 ָׁשַלְחנּו

  
 ְׁשַלְחֶּתם
 ְׁשַלְחֶּתן
 ָׁשְלחּו
  ָׁשְלחּו

Presente 
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
  ׁשֹוְלחֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָׁשַלח
 ִהָׁשְלִחי

  
  
  
  

 ִהָׁשְלחּו
 ִהָׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָׁשַלח

  
 ִּתָׁשַלח
 ִּתָׁשַלִחי
 ִיָׁשַלח
 ִּתָׁשַלח
 ִנָׁשַלח

  
 ִּתָׁשְלחּו

 ִּתָׁשַלְחָנה
 ִיָׁשְלחּו

  ִּתָׁשַלְחָנה

Pasado 
 ִנְׁשַלְחִּתי

  
 ִנְׁשַלְחָּת
 ִנְׁשַלְחְּת
 ִנְׁשַלח

 ִנְשְלָחה
 ִנְׁשַלְחנּו

  
 ִנְׁשַלְחֶּתם
 ִנְׁשַלְחֶּתן
 ִנְׁשְלחּו
  ִנְׁשְלחּו

Presente 
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלִחים
 ִנְׁשָלחֹות
 ִנְׁשָלִחים
 ִנְׁשָלחֹות

 ָלִחיםִנְׁש
  ִנְׁשָלחֹות

 

http://www.VERBOSHEBREOS.COM.AR
http://www.CURSODEHEBREO.COM.AR


WWW.VERBOSHEBREOS.COM.AR 
WWW.CURSODEHEBREO.COM.AR 

258

 פגש

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ַדְקִּתיָּב
  

 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  תּבֹוְדקֹו

 

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּפֵקד
 ִהָּפְקִדי

  
  
  
  

 ִהָּפְקדּו
 ִהָּפַקְדָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּפֵקד

  
 ִּתָּפֵקד
 ִּתָּפְקִדי
 ִיָּפֵקד
 ִּתָּפֵקד
 ִנָּפֵקד

  
 ִּתָּפְקדּו

 ִּתָּפַקְדָנה
 ִיָּפְקדּו

  ִּתָּפַקְדָנה

Pasado 
 ַקְדִּתיִנְפ

  
 ִנְפַקְדָּת
 ִנְפַקְדְּת
 ִנְפַקד

 ִנְפְקָדה
 ִנְפַקְדנּו

  
 ִנְפַקְדֶּתם
 ִנְפַקְדֶּתן
 ִנְפְקדּו
  ִנְפְקדּו

Presente 
 ִנְפָקד

 ִנְפֶקֶדת
 ִנְפָקד

 ִנְפֶקֶדת
 ִנְפָקד

 ִנְפֶקֶדת
 ִנְפָקִדים
 ִנְפָקדֹות
 ִנְפָקִדים
 ִנְפָקדֹות
 ִנְפָקִדים
  ִנְפָקדֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו
  ְמָנהַּתְסֵּכי

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים

 ְסִּכימֹותַמ
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים

 ָּפלֹותֻמְכ
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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 פזר

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְׁשַלח
 ִׁשְלִחי

  
  
  
  

 ִׁשְלחּו
 ְׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְׁשַלח

  
 ִּתְׁשַלח
 ִּתְׁשְלִחי
 ִיְׁשַלח
 ִּתְׁשַלח
 ִנְׁשַלח

  
 ִּתְׁשְלחּו

 ִּתְׁשַלְחָנה
 ִיְׁשְלחּו

  ִּתְׁשַלְחָנה

Pasado 
 ָׁשַלְחִּתי

  
 ָׁשַלְחָּת
 ָׁשַלְחְּת
 ָׁשַלח

 ָׁשְלָחה
 ָׁשַלְחנּו

  
 ְׁשַלְחֶּתם
 ְׁשַלְחֶּתן
 ָׁשְלחּו
  ָׁשְלחּו

Presente 
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
  ׁשֹוְלחֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו
  ַּבְדָנהְּתֻכ

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות

 ִדיםְמֻכָּב
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ְתַקֶׁשֶרתִמ
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 פחד

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ֶּתםִהְסַּכְמ

 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
  ׁשֹוֲאלֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַטֵהר
 ַטֲהִרי

  
  
  
  
 ֲהרּוַט

 ַטֵהְרָנה
  
   

Futuro 
 ֲאַטֵהר

  
 ְּתַטֵהר
 ְּתַטֲהִרי
 ְיַטֵהר
 ְּתַטֵהר
 ְנַטֵהר

  
 ְּתַטֲהרּו

 ְּתַטֵהְרָנה
 ְיַטֲהרּו

  ְּתַטֵהְרָנה

Pasado 
 ִטַהְרִּתי

  
 ִטַהְרָּת
 ִטַהְרְּת
 ִטֵהר

 ִטֲהָרה
 ִטַהְרנּו

  
 ִטַהְרֶּתם
 ִטַהְרֶּתן
 ִטֲהרּו
  ִטֲהרּו

Presente 
 ְמַטֵהר

 ְמַטֶהֶרת
 ְמַטֵהר

 ְמַטֶהֶרת
 ְמַטֵהר

 ְמַטֶהֶרת
 ְמַטֲהִרים
 ְמַטֲהרֹות
 ְמַטֲהִרים
 ְמַטֲהרֹות
 ְמַטֲהִרים
  ְמַטֲהרֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 םִהְסַּכְמֶּת
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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 פטר

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 קְּבדֹ
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ַדְקֶּתםְּב

 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּפֵקד
 ִהָּפְקִדי

  
  
  
  

 ִהָּפְקדּו
 ִהָּפַקְדָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּפֵקד

  
 ִּתָּפֵקד
 ִּתָּפְקִדי
 ִיָּפֵקד
 ִּתָּפֵקד
 ִנָּפֵקד

  
 ִּתָּפְקדּו

 ִּתָּפַקְדָנה
 ִיָּפְקדּו

  ִּתָּפַקְדָנה

Pasado 
 ִנְפַקְדִּתי

  
 ִנְפַקְדָּת
 ִנְפַקְדְּת
 ִנְפַקד

 ִנְפְקָדה
 ִנְפַקְדנּו

  
 ִנְפַקְדֶּתם
 ִנְפַקְדֶּתן
 ִנְפְקדּו
  ִנְפְקדּו

Presente 
 ִנְפָקד

 ִנְפֶקֶדת
 ִנְפָקד

 ִנְפֶקֶדת
 ִנְפָקד

 ִנְפֶקֶדת
 ִנְפָקִדים
 ִנְפָקדֹות
 ִנְפָקִדים
 ִנְפָקדֹות
 ִנְפָקִדים
  ִנְפָקדֹות
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Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם

 ְדֶּתןֻּכַּב
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת

 ְרְּתִהְתַקַׁש
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים

 רֹותִמְתַקְׁש
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 פסד

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו
 ְמָנהַּתְסֵּכי

 ַיְסִּכימּו
  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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 פסק

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ֹוְדִקיםּב

 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּפֵקד
 ִהָּפְקִדי

  
  
  
  

 ִהָּפְקדּו
 ִהָּפַקְדָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּפֵקד

  
 ִּתָּפֵקד
 ִּתָּפְקִדי
 ִיָּפֵקד
 ִּתָּפֵקד
 ִנָּפֵקד

  
 ִּתָּפְקדּו

 ִּתָּפַקְדָנה
 ִיָּפְקדּו

  ִּתָּפַקְדָנה

Pasado 
 ִנְפַקְדִּתי

  
 ִנְפַקְדָּת
 ִנְפַקְדְּת
 ִנְפַקד

 ִנְפְקָדה
 ִנְפַקְדנּו

  
 ִנְפַקְדֶּתם
 ִנְפַקְדֶּתן
 ִנְפְקדּו
  ִנְפְקדּו

Presente 
 ִנְפָקד

 ִנְפֶקֶדת
 ִנְפָקד

 ִנְפֶקֶדת
 ִנְפָקד

 ֶקֶדתִנְפ
 ִנְפָקִדים
 ִנְפָקדֹות
 ִנְפָקִדים
 ִנְפָקדֹות
 ִנְפָקִדים
  ִנְפָקדֹות
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Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר
 ֶרתְמַדֶּב

 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 יםַּתְסִּכ

 ַנְסִּכים
  

 ַּתְסִּכימּו
 ַּתְסֵּכיְמָנה

 ַיְסִּכימּו
  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים
 יָמהַמְסִּכ

 ַמְסִּכים
 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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 פעל

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ִּכיםַאְס

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ןִהְסַּכְמֶּת
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
  ׁשֹוֲאלֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ֵּכיְמָנהַהְס

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִּתיִהְתַקַׁשְר

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים

 ַקְׁשרֹותִמְת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 צבע

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְׁשַלח
 ִׁשְלִחי

  
  
  
  

 ִׁשְלחּו
 ְׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְׁשַלח

  
 ִּתְׁשַלח
 ִּתְׁשְלִחי
 ִיְׁשַלח
 ִּתְׁשַלח
 ִנְׁשַלח

  
 ְׁשְלחּוִּת

 ִּתְׁשַלְחָנה
 ִיְׁשְלחּו

  ִּתְׁשַלְחָנה

Pasado 
 ָׁשַלְחִּתי

  
 ָׁשַלְחָּת
 ָׁשַלְחְּת
 ָׁשַלח

 ָׁשְלָחה
 ָׁשַלְחנּו

  
 ְׁשַלְחֶּתם
 ְׁשַלְחֶּתן
 ָׁשְלחּו
  ָׁשְלחּו

Presente 
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
  ׁשֹוְלחֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָׁשַלח
 ִהָׁשְלִחי

  
  
  
  

 ִהָׁשְלחּו
 ִהָׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָׁשַלח

  
 ִּתָׁשַלח
 ִּתָׁשַלִחי
 ִיָׁשַלח
 ִּתָׁשַלח
 ִנָׁשַלח

  
 ִּתָׁשְלחּו

 ִּתָׁשַלְחָנה
 ִיָׁשְלחּו

  ִּתָׁשַלְחָנה

Pasado 
 ִנְׁשַלְחִּתי

  
 ִנְׁשַלְחָּת
 ִנְׁשַלְחְּת
 ִנְׁשַלח

 ִנְשְלָחה
 ִנְׁשַלְחנּו

  
 ִנְׁשַלְחֶּתם
 ִנְׁשַלְחֶּתן
 ִנְׁשְלחּו
  ִנְׁשְלחּו

Presente 
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלח
 תִנְׁשַלַח
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלִחים
 ִנְׁשָלחֹות
 ִנְׁשָלִחים
 ִנְׁשָלחֹות
 ִנְׁשָלִחים
  ִנְׁשָלחֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְצַטֵּדק
 ִהְצַטְּדִקי

  
  
  
  

 ִהְצַטְּדקּו
 ִהְצַטֵּדְקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְצַטֵּדק

  
 קִּתְצַטֵּד

 ִּתְצַטְּדִקי
 ִיְצַטֵּדק
 ִּתְצַטֵּדק
 ִנְצַטֵּדק

  
 ִּתְצַטְּדקּו

 ִתְצַטֵּדְקָנה
 ִיְצַטְּדקֹו

  ִתְצַטֵּדְקָנה

Pasado 
 ִהְצַטַּדְקִּתי

  
 ִהְצַטַּדְקָּת
 ִהְצַטַּדְקְּת
 ִהְצַטֵּדק

 ִהְצַטְּדָקה
 ִהְצַטַּדְקנּו

  
 ִהְצַטַּדְקֶּתם
 ןִהְצַטַּדְקֶּת
 ִהְצַטְּדקּו
  ִהְצַטְּדקּו

Presente 
 ִמְצַטֵּדק

 ִמְצַטֶּדֶקת
 ִמְצַטֵּדק

 ִמְצַטֶּדֶקת
 ִמְצַטֵּדק

 ִמְצַטֶּדֶקת
 ִמְצַטְּדִקים
 ִמְצַטְּדקֹות
 ִמְצַטְּדִקים
 ִמְצַטְּדקֹות
 ִמְצַטְּדִקים
  ִמְצַטְּדקֹות
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 צדק

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  
 ַכבְׁש

 ִׁשְכִבי
  
  
  
  

 ִׁשְכבּו
 ְׁשַכְבָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְׁשַּכב

  
 ִּתְׁשַּכב
 ִּתְׁשְּכִבי
 ִיְׁשַּכב
 ִּתְׁשַּכב
 ִנְׁשַּכב

  
 ִּתְׁשְּכבּו

 ִּתְׁשַּכְבָנה
 ְיְׁשְּכבּו

  ִּתְׁשַּכְבָנה

Pasado 
 ָׁשַכְבִּתי

  
 ָׁשַכְבָּת
 ָׁשַכְבְּת

 בָׁשַכ
 ָׁשְכָבה
 ָׁשַכְבנּו

  
 ָׁשַכְבֶּתם
 ָׁשַכְבֶּתן
 ָׁשְכבּו
  ָׁשְכבּו

Presente 
 ׁשֹוֵכב

 ׁשֹוֶכֶבת
 ׁשֹוֵכב

 ׁשֹוֶכֶבת
 ׁשֹוֵכב

 ׁשֹוֶכֶבת
 ׁשֹוְכִבים
 ׁשֹוְכבֹות
 ׁשֹוְכִבים
 ׁשֹוְכבֹות
 ׁשֹוְכִבים
  ׁשֹוְכבֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת

 ְמְּתִהְסַּכ
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ְסִּכימֹותַמ
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ָּתֻהְכַּפְל

 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים

  ְכָּפלֹותֻמ
 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְצַטֵּדק
 ִהְצַטְּדִקי

  
  
  
  

 ִהְצַטְּדקּו
 ִהְצַטֵּדְקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְצַטֵּדק

  
 ִּתְצַטֵּדק
 ִּתְצַטְּדִקי
 ִיְצַטֵּדק
 ִּתְצַטֵּדק
 ִנְצַטֵּדק

  
 ִּתְצַטְּדקּו

 ִתְצַטֵּדְקָנה
 ְּדקֹוִיְצַט

  ִתְצַטֵּדְקָנה

Pasado 
 ִהְצַטַּדְקִּתי

  
 ִהְצַטַּדְקָּת
 ִהְצַטַּדְקְּת
 ִהְצַטֵּדק

 ִהְצַטְּדָקה
 ִהְצַטַּדְקנּו

  
 ִהְצַטַּדְקֶּתם
 ִהְצַטַּדְקֶּתן
 ִהְצַטְּדקּו
  ִהְצַטְּדקּו

Presente 
 ִמְצַטֵּדק

 ִמְצַטֶּדֶקת
 ִמְצַטֵּדק

 ִמְצַטֶּדֶקת
 ִמְצַטֵּדק

 ִמְצַטֶּדֶקת
 ִמְצַטְּדִקים
 ִמְצַטְּדקֹות
 ִמְצַטְּדִקים
 ִמְצַטְּדקֹות
 ִמְצַטְּדִקים
  ִמְצַטְּדקֹות
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 צנע

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַּבַּטח
 ַבְּטִחי

  
  
  
  

 ַּבְּטחּו
 ַבַּטְחָנה

  
   

Futuro 
 ַאְבִטיַח

  
 ַּתְבִטיַח
 ַּתְבִטיִחי
 ַיְבִטיַח
 ַּתְבִטיַח
 ַנְבִטיַח

  
 ַּתְבִטיחּו
 ַּתְבַטְחָנה
 ַיְבִטיחּו

  ַּתְבַטְחָנה

Pasado 
 ִהְבַטְחִּתי

  
 ִהְבַטְחָּת
 ִהְבַטְחְּת
 ִהְבִטיח

 ִהְבִטיָחה
 ִהְבַטְחנּו

  
 ִהְבַטְחֶּתם
 ִהְבַטְחֶּתן
 ִהְבִטיחּו
  ִהְבִטיחּו

Presente 
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיִחים
 ַמְבִטיחֹות
 ַמְבִטיִחים
 ַמְבִטיחֹות
 ַמְבִטיִחים
  ַמְבִטיחֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ְּפִליֻּתְכ

 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַּבַּקע
 ִהְתַּבְּקִעי

  
  
  
  

 ִהְתַּבְּקעּו
 ָנהִהְתַּבַּקְע

  
   

Futuro 
 ֶאְתַּבַּקע

  
 ִּתְתַּבַּקע
 ִּתְתַּבְּקִעי
 ִיְתַּבַּקע
 ִּתְתַּבַּקע
 ִנְתַּבַּקע

  
 ִּתְתַּבְּקעּו

 ִתְתַּבַּקְעָנה
 ִיְתַּבְּקעֹו

  ִתְתַּבַּקְעָנה

Pasado 
 ִהְתַּבַּקְעִּתי

  
 ִהְתַּבַּקְעָּת
 ִהְתַּבַּקְעְּת
 ִהְתַּבַּקע

 ְּקָעהִהְתַּב
 ִהְתַּבַּקְענּו

  
 ִהְתַּבַּקְעֶּתם
 ִהְתַּבַּקְעֶּתן
 ִהְתַּבְּקעּו
  ִהְתַּבְּקעּו

Presente 
 ִמְתַּבֵּקַע

 ִמְתַּבַּקַעת
 ִמְתַּבֵּקַע

 ִמְתַּבַּקַעת
 ִמְתַּבֵּקַע

 ִמְתַּבַּקַעת
 ִמְתַּבְּקִעים
 ִמְתַּבְּקעֹות
 ִמְתַּבְּקִעים
 ִמְתַּבְּקעֹות
 ִמְתַּבְּקִעים
  ִמְתַּבְּקעֹות
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 צעק

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ֲאִליםׁשֹו

 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
  ׁשֹוֲאלֹות
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 צרך

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ְקָנהִּתְבדֹ
 ִיְבְדקּו

  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ֵּכיְמָנהַּתְס
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 יםַמְסִּכ

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְצַטֵּדק
 ִהְצַטְּדִקי

  
  
  
  

 ִהְצַטְּדקּו
 ִהְצַטֵּדְקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְצַטֵּדק

  
 ִּתְצַטֵּדק

 ְצַטְּדִקיִּת
 ִיְצַטֵּדק
 ִּתְצַטֵּדק
 ִנְצַטֵּדק

  
 ִּתְצַטְּדקּו

 ִתְצַטֵּדְקָנה
 ִיְצַטְּדקֹו

  ִתְצַטֵּדְקָנה

Pasado 
 ִהְצַטַּדְקִּתי

  
 ִהְצַטַּדְקָּת
 ִהְצַטַּדְקְּת
 ִהְצַטֵּדק

 ִהְצַטְּדָקה
 ִהְצַטַּדְקנּו

  
 ִהְצַטַּדְקֶּתם
 ִהְצַטַּדְקֶּתן

 ְצַטְּדקּוִה
  ִהְצַטְּדקּו

Presente 
 ִמְצַטֵּדק

 ִמְצַטֶּדֶקת
 ִמְצַטֵּדק

 ִמְצַטֶּדֶקת
 ִמְצַטֵּדק

 ִמְצַטֶּדֶקת
 ִמְצַטְּדִקים
 ִמְצַטְּדקֹות
 ִמְצַטְּדִקים
 ִמְצַטְּדקֹות
 ִמְצַטְּדִקים
  ִמְצַטְּדקֹות
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 צרף

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ָּבֵר
 ָּבְרִכי

  
  
  
  

 ָּברְכּו
 ָּבָרְכָנה

  
   

Futuro 
 ֲאָבֵר

  
 ְּתָבֵר

 ְּתָבְרִכי
 ְיָבֵר
 ְּתָבֵר
 ְנָבֵר

  
 ְּתָבְרִכּו

 ְּתָבֵרְכָנה
 ְיָבְרִכּו

  ְּתָבֵרְכָנה

Pasado 
 ֵּבַרְכִּתי

  
 ֵּבַרְכָּת
 ֵּבַרְכְּת

 )ֵּבַר (ֵּבֵר
 ֵּבְרָכה

 ַרְכנּוֵּב
  

 ֵּבַרְכֶּתם
 ֵּבַרְכֶּתן
 ֵּבְרכּו
  ֵּבְרכּו

Presente 
 ְמָבֵר

 ְמָבֶרֶכת
 ְמָבֵר

 ְמָבֶרֶכת
 ְמָבֵר

 ְמָבֶרֶכת
 ְמָבְרִכים
 ְמָבְרכֹות
 ְמָבְרִכים
 ְמָבְרכֹות
 ְמָבְרִכים
  ְמָבְרכֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאבָֹר

  
 ְּתבָֹר

 ְּתבְֹרִכי
 ְיבָֹר
 ְּתבָֹר
 ְנבָֹר

  
 ְּתבְֹרכּו

 ְּתבַֹרְכָנה
 ְיבְֹרכּו

  ְּתבַֹרְכָנה

Pasado 
 ּבַֹרְכִּתי

  
 ּבַֹרְכָּת
 ּבַֹרְכְּת

 ּבֹר
 ּבְֹרָכה
 ּבַֹרְכנּו

  
 ּבַֹרְכֶּתם
 ּבַֹרְכֶּתן
 ּבְֹרכּו
  ּבְֹרכּו

Presente 
 ְמבָֹר

 ְמבֶֹרֶכת
 ְמבָֹר

 ְמבֶֹרֶכת
 ְמבָֹר

 ְמבֶֹרֶכת
 ְמבָֹרִכים
 ְמבָֹרכֹות
 ְמבָֹרִכים
 ְמבָֹרכֹות
 ְמבָֹרִכים
  ְמבָֹרכֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְצַטֵּדק
 ִהְצַטְּדִקי

  
  
  
  

 ִהְצַטְּדקּו
 ַטֵּדְקָנהִהְצ

  
   

Futuro 
 ֶאְצַטֵּדק

  
 ִּתְצַטֵּדק
 ִּתְצַטְּדִקי
 ִיְצַטֵּדק
 ִּתְצַטֵּדק
 ִנְצַטֵּדק

  
 ִּתְצַטְּדקּו

 ִתְצַטֵּדְקָנה
 ִיְצַטְּדקֹו

  ִתְצַטֵּדְקָנה

Pasado 
 ִהְצַטַּדְקִּתי

  
 ִהְצַטַּדְקָּת
 ִהְצַטַּדְקְּת
 ִהְצַטֵּדק

 ִהְצַטְּדָקה
 ִהְצַטַּדְקנּו

  
 ִהְצַטַּדְקֶּתם
 ִהְצַטַּדְקֶּתן
 ִהְצַטְּדקּו
  ִהְצַטְּדקּו

Presente 
 ִמְצַטֵּדק

 ִמְצַטֶּדֶקת
 ִמְצַטֵּדק

 ִמְצַטֶּדֶקת
 ִמְצַטֵּדק

 ִמְצַטֶּדֶקת
 ִמְצַטְּדִקים
 ִמְצַטְּדקֹות
 ִמְצַטְּדִקים
 ִמְצַטְּדקֹות
 ִמְצַטְּדִקים

  קֹותִמְצַטְּד
 

http://www.VERBOSHEBREOS.COM.AR
http://www.CURSODEHEBREO.COM.AR


WWW.VERBOSHEBREOS.COM.AR 
WWW.CURSODEHEBREO.COM.AR 

283

 קבל

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ְקָּתָּבַד

 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת

 ַּבְרְּתִד
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות
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Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ַּכְמָּתִהְס

 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ְסִּכימֹותַמ
  ַמְסִּכימֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ַקֵׁשְרָנהִתְת
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 רִמְתַקֵׁש

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 קבע

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְׁשַלח
 ִׁשְלִחי

  
  
  
  

 ִׁשְלחּו
 ְׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְׁשַלח

  
 ִּתְׁשַלח
 ִּתְׁשְלִחי
 ִיְׁשַלח
 ִּתְׁשַלח
 ִנְׁשַלח

  
 ִּתְׁשְלחּו

 ִּתְׁשַלְחָנה
 ִיְׁשְלחּו

  ִּתְׁשַלְחָנה

Pasado 
 ָׁשַלְחִּתי

  
 ָׁשַלְחָּת
 ָׁשַלְחְּת
 ָׁשַלח

 ָׁשְלָחה
 ָׁשַלְחנּו

  
 ְׁשַלְחֶּתם
 ְׁשַלְחֶּתן
 ָׁשְלחּו
  ָׁשְלחּו

Presente 
 ֹוֵלַחׁש

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
  ׁשֹוְלחֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָׁשַלח
 ִהָׁשְלִחי

  
  
  
  

 ִהָׁשְלחּו
 ִהָׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 חֶאָׁשַל

  
 ִּתָׁשַלח
 ִּתָׁשַלִחי
 ִיָׁשַלח
 ִּתָׁשַלח
 ִנָׁשַלח

  
 ִּתָׁשְלחּו

 ִּתָׁשַלְחָנה
 ִיָׁשְלחּו

  ִּתָׁשַלְחָנה

Pasado 
 ִנְׁשַלְחִּתי

  
 ִנְׁשַלְחָּת
 ִנְׁשַלְחְּת
 ִנְׁשַלח

 ִנְשְלָחה
 ִנְׁשַלְחנּו

  
 ִנְׁשַלְחֶּתם
 ִנְׁשַלְחֶּתן
 ִנְׁשְלחּו

  ְׁשְלחּוִנ

Presente 
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלִחים
 ִנְׁשָלחֹות
 ִנְׁשָלִחים
 ִנְׁשָלחֹות
 ִנְׁשָלִחים
  ִנְׁשָלחֹות
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 קבר

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ָנהְּבדְֹק

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות
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 קדם

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְׁשַכב
 ִׁשְכִבי

  
  
  
  
 ְכבּוִׁש

 ְׁשַכְבָנה
  
   

Futuro 
 ֶאְׁשַּכב

  
 ִּתְׁשַּכב
 ִּתְׁשְּכִבי
 ִיְׁשַּכב
 ִּתְׁשַּכב
 ִנְׁשַּכב

  
 ִּתְׁשְּכבּו

 ִּתְׁשַּכְבָנה
 ְיְׁשְּכבּו

  ִּתְׁשַּכְבָנה

Pasado 
 ָׁשַכְבִּתי

  
 ָׁשַכְבָּת
 ָׁשַכְבְּת
 ָׁשַכב

 ָׁשְכָבה
 ָׁשַכְבנּו

  
 ְבֶּתםָׁשַכ

 ָׁשַכְבֶּתן
 ָׁשְכבּו
  ָׁשְכבּו

Presente 
 ׁשֹוֵכב

 ׁשֹוֶכֶבת
 ׁשֹוֵכב

 ׁשֹוֶכֶבת
 ׁשֹוֵכב

 ׁשֹוֶכֶבת
 ׁשֹוְכִבים
 ׁשֹוְכבֹות
 ׁשֹוְכִבים
 ׁשֹוְכבֹות
 ׁשֹוְכִבים
  ׁשֹוְכבֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  
 ְּברּוַד

 ַדֵּבְרָנה
  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים
 יָמהִהְסִּכ

 ִהְסַּכְמנּו
  

 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ְתַּפֵעלִה 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 קדש

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 רְּתַדֵּב
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ַדֵּברְמ

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי

 יםַיְסִּכ
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ִּכיםַמְס

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל

 ְכְּפִליֻּת
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 הִהְתַקֵׁשְרָנ

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ְרנּוִהְתַקַׁש

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 קלט

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת

 ַדְקְּתָּב
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים

  ָּכרֹותִנְז
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו
  ָנהַּתְסֵּכיְמ

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים

 ִּכימֹותַמְס
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ְכַּפְלָנהֻּת

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים

 לֹותֻמְכָּפ
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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 קלע

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְׁשַלח
 ִׁשְלִחי

  
  
  
  

 ִׁשְלחּו
 ְׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְׁשַלח

  
 ִּתְׁשַלח
 ִּתְׁשְלִחי
 ִיְׁשַלח
 ִּתְׁשַלח
 ִנְׁשַלח

  
 ִּתְׁשְלחּו

 ִּתְׁשַלְחָנה
 ִיְׁשְלחּו

  ִּתְׁשַלְחָנה

Pasado 
 ָׁשַלְחִּתי

  
 ָׁשַלְחָּת
 ָׁשַלְחְּת
 ָׁשַלח

 ָׁשְלָחה
 ָׁשַלְחנּו

  
 ְׁשַלְחֶּתם
 ְׁשַלְחֶּתן
 ָׁשְלחּו
  ָׁשְלחּו

Presente 
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
  ׁשֹוְלחֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָׁשַלח
 ִהָׁשְלִחי

  
  
  
  

 ִהָׁשְלחּו
 ִהָׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָׁשַלח

  
 ִּתָׁשַלח
 ִּתָׁשַלִחי
 ִיָׁשַלח
 ִּתָׁשַלח
 ִנָׁשַלח

  
 ּוִּתָׁשְלח

 ִּתָׁשַלְחָנה
 ִיָׁשְלחּו

  ִּתָׁשַלְחָנה

Pasado 
 ִנְׁשַלְחִּתי

  
 ִנְׁשַלְחָּת
 ִנְׁשַלְחְּת
 ִנְׁשַלח

 ִנְשְלָחה
 ִנְׁשַלְחנּו

  
 ִנְׁשַלְחֶּתם
 ִנְׁשַלְחֶּתן
 ִנְׁשְלחּו
  ִנְׁשְלחּו

Presente 
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלִחים
 ִנְׁשָלחֹות
 ִנְׁשָלִחים
 ִנְׁשָלחֹות
 ִנְׁשָלִחים
  ִנְׁשָלחֹות

 

http://www.VERBOSHEBREOS.COM.AR
http://www.CURSODEHEBREO.COM.AR


WWW.VERBOSHEBREOS.COM.AR 
WWW.CURSODEHEBREO.COM.AR 

295

 קנא

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַמֵּלא
 ַמְּלִאי

  
  
  
  

 ַמְּלאּו
 ַמֶּלאָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַמֵּלא

  
 ְּתַמֵּלא
 ְּתַמְּלִאי
 ְיַמֵּלא
 אְּתַמֵּל
 ְנַמֵּלא

  
 ְּתַמְּלאּו

 ְּתַמֶּלאָנה
 ְיַמְּלאּו

  ְּתַמֶּלאָנה

Pasado 
 ִמֵּלאִתי

  
 ִמֵּלאָת
 ִמֵּלאת
 ִמֵּלא

 ִמְּלָאה
 ִמֵּלאנּו

  
 ִמֵּלאֶּתם
 ִמֵּלאֶּתן
 ִמְּלאּו
  ִמְּלאּו

Presente 
 ְמַמֵּלא

 ְמַמֵּלאת
 ְמַמֵּלא

 ְמַמֵּלאת
 ְמַמֵּלא
 אתְמַמֵּל

 ְמַמְּלִאים
 ְמַמְּלאֹות
 ְמַמְּלִאים
 ְמַמְּלאֹות
 ְמַמְּלִאים
  ְמַמְּלאֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַמֵּלא
 ַמְּלִאי

  
  
  
  

 ַמְּלאּו
 ַמֶּלאָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַמֵּלא

  
 ְּתַמֵּלא
 ְּתַמְּלִאי
 ְיַמֵּלא
 ְּתַמֵּלא
 ְנַמֵּלא

  
 ְּתַמְּלאּו

 ְּתַמֶּלאָנה
 ְיַמְּלאּו

  ְּתַמֶּלאָנה

Pasado 
 ִמֵּלאִתי

  
 ִמֵּלאָת
 ִמֵּלאת
 ִמֵּלא

 ִמְּלָאה
 ִמֵּלאנּו

  
 ִמֵּלאֶּתם
 ִמֵּלאֶּתן
 ִמְּלאּו
  ִמְּלאּו

Presente 
 ְמַמֵּלא

 ְמַמֵּלאת
 ְמַמֵּלא

 ְמַמֵּלאת
 ְמַמֵּלא

 ְמַמֵּלאת
 ִאיםְמַמְּל

 ְמַמְּלאֹות
 ְמַמְּלִאים
 ְמַמְּלאֹות
 ְמַמְּלִאים
  ְמַמְּלאֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַנֵּׂשא
 ִהְתַנְּׂשִאי

  
  
  
  

 ִהְתַנְּׂשאּו
 ִהְתַנֵּׂשאָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַנֵּׂשא

  
 ִּתְתַנֵּׂשא
 ִּתְתַנְּׂשִאי

 אִיְתַנֵּׂש
 ִּתְתַנֵּׂשא
 ִנְתַנֵּׂשא

  
 ִּתְתַנְּׂשאּו

 ִּתְתַנֶּׂשאָנה
 ִיְתַנְּׂשאּוּ

  ִּתְתַנֶּׂשאָנה

Pasado 
 ִהְתַנֵּׂשאִתי

  
 ִהְתַנֵּׂשאָת
 ִהְתַנֵּׂשאְת
 ִהְתַנֵּׂשא

 ִהְתַנְּׂשָאה
 ִהְתַנֵּׂשאנּו

  
 ִהְתַנֵּׂשאֶתם
 ִהְתַנֵּׂשאֶתם
 ִהְתַנְּׂשאּו

  ַנְּׂשאּוִהְת

Presente 
 ִמְתַנֵּׂשא

 ִמְתַנֵּׂשאת
 ִמְתַנֵּׂשא

 ִמְתַנֵּׂשאת
 ִמְתַנֵּׂשא

 ִמְתַנֵּׂשאת
 ִמְתַנְּׂשִאים
 ִמְתַנְּׂשאֹות
 ִמְתַנְּׂשִאים
 ִמְתַנְּׂשאֹות
 ִמְתַנְּׂשִאים
  ִמְתַנְּׂשאֹות
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 קנא

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַמֵּלא
 ִאיַמְּל

  
  
  
  

 ַמְּלאּו
 ַמֶּלאָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַמֵּלא

  
 ְּתַמֵּלא
 ְּתַמְּלִאי
 ְיַמֵּלא
 ְּתַמֵּלא
 ְנַמֵּלא

  
 ְּתַמְּלאּו

 ְּתַמֶּלאָנה
 ְיַמְּלאּו

  ְּתַמֶּלאָנה

Pasado 
 ִמֵּלאִתי

  
 ִמֵּלאָת
 ִמֵּלאת
 ִמֵּלא

 ִמְּלָאה
 ִמֵּלאנּו

  
 אֶּתםִמֵּל

 ִמֵּלאֶּתן
 ִמְּלאּו
  ִמְּלאּו

Presente 
 ְמַמֵּלא

 ְמַמֵּלאת
 ְמַמֵּלא

 ְמַמֵּלאת
 ְמַמֵּלא

 ְמַמֵּלאת
 ְמַמְּלִאים
 ְמַמְּלאֹות
 ְמַמְּלִאים
 ְמַמְּלאֹות
 ְמַמְּלִאים
  ְמַמְּלאֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַמֵּלא
 ַמְּלִאי

  
  
  
  

 ַמְּלאּו
 ַמֶּלאָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַמֵּלא

  
 ְּתַמֵּלא
 ְּתַמְּלִאי
 ְיַמֵּלא
 ְּתַמֵּלא
 ְנַמֵּלא

  
 ְּתַמְּלאּו

 ְּתַמֶּלאָנה
 ְיַמְּלאּו

  ְּתַמֶּלאָנה

Pasado 
 ִמֵּלאִתי

  
 ִמֵּלאָת
 ִמֵּלאת
 ִמֵּלא

 ִמְּלָאה
 ִמֵּלאנּו

  
 ִמֵּלאֶּתם

 אֶּתןִמֵּל
 ִמְּלאּו
  ִמְּלאּו

Presente 
 ְמַמֵּלא

 ְמַמֵּלאת
 ְמַמֵּלא

 ְמַמֵּלאת
 ְמַמֵּלא

 ְמַמֵּלאת
 ְמַמְּלִאים
 ְמַמְּלאֹות
 ְמַמְּלִאים
 ְמַמְּלאֹות
 ְמַמְּלִאים
  ְמַמְּלאֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַנֵּׂשא
 ִהְתַנְּׂשִאי

  
  
  
  

 ִהְתַנְּׂשאּו
 ִהְתַנֵּׂשאָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַנֵּׂשא

  
 ִּתְתַנֵּׂשא
 ִּתְתַנְּׂשִאי
 ִיְתַנֵּׂשא
 ִּתְתַנֵּׂשא
 ִנְתַנֵּׂשא

  
 ִּתְתַנְּׂשאּו

 ִּתְתַנֶּׂשאָנה
 ִיְתַנְּׂשאּוּ

  ִּתְתַנֶּׂשאָנה

Pasado 
 ִהְתַנֵּׂשאִתי

  
 ִהְתַנֵּׂשאָת

 ַנֵּׂשאְתִהְת
 ִהְתַנֵּׂשא

 ִהְתַנְּׂשָאה
 ִהְתַנֵּׂשאנּו

  
 ִהְתַנֵּׂשאֶתם
 ִהְתַנֵּׂשאֶתם
 ִהְתַנְּׂשאּו
  ִהְתַנְּׂשאּו

Presente 
 ִמְתַנֵּׂשא

 ִמְתַנֵּׂשאת
 ִמְתַנֵּׂשא

 ִמְתַנֵּׂשאת
 ִמְתַנֵּׂשא

 ִמְתַנֵּׂשאת
 ִמְתַנְּׂשִאים
 ִמְתַנְּׂשאֹות
 יםִמְתַנְּׂשִא

 ִמְתַנְּׂשאֹות
 ִמְתַנְּׂשִאים
  ִמְתַנְּׂשאֹות
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 קנס

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים

 ְדקֹותּבֹו
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 הִּתָּזַכרָנ

  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות
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 קסם

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ָנהִּתְבדְֹק
 ִיְבְדקּו

  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות

 ְדִקיםּבֹו
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 יְמָנהַּתְסֵּכ
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 לּוֻּתְכְּפ

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 לֻמְכָּפ

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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 קסם

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 קִּתְבדֹ

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק
 תּבֶוֹדֶק

 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים

 יםַנְסִּכ
  

 ַּתְסִּכימּו
 ַּתְסֵּכיְמָנה

 ַיְסִּכימּו
  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ִּכיםַמְס

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל

 ְכַּפלֻּת
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל
 תֻמְכֶּפֶל
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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 קפד

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן

 מּוִהְסִּכ
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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 קפל

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  
 ְּברּוַד

 ַדֵּבְרָנה
  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן

 ְּבדּוֻּכ
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת

 ֵׁשרִהְתַק
 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות

 ְׁשִריםִמְתַק
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 קפץ

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ַדְקִּתיָּב
  

 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ֹותּבֹוְדק

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 יִדַּבְרִּת

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים

  רֹותְמַדְּב
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו
  הַּתְסֵּכיְמָנ

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים

 ימֹותַמְסִּכ
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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 קרא

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְקָרא
 ִקְרִאי

  
  
  
  

 ִקְראּו
 ְקֶראָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְקָרא

  
 ִּתְקָרא
 ִּתְקְרִאי
 ִיְקָרא
 ִּתְקָרא
 ִנְקָרא

  
 ִּתְקְראּו

 ִּתְקֶראָנה
 ִיְקְראּו

  ִּתְקֶראָנה

Pasado 
 ָקָראִתי

  
 ָקָראָת
 ָקָראת
 ָקָרא

 ָקְרָאה
 ָקָראנּו

  
 ְקָראֶתם
 ְקָראֶתן
 ָקְראּו
  ָקְראּו

Presente 
 קֹוֵרא

 קֹוֵראת
 קֹוֵרא

 קֹוֵראת
 קֹוֵרא

 קֹוֵראת
 נֹוָאִׁשים
 קֹוְראֹות
 נֹוָאִׁשים
 קֹוְראֹות
 נֹוָאִׁשים

  אֹותקֹוְר
 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּקֵרא
 ִהָּקְרִאי

  
  
  
  

 ִהָּקְראּו
 ִהָּקֶראָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּקֵרא

  
 ִּתָּקֵרא
 ִּתָּקְרִאי
 ִיָּקֵרא
 ִּתָּקֵרא
 ִנָּקֵרא

  
 ִּתָּקְראּו

 ִּתָּקֶראָנה
 ִיָּקְראּו

  ִּתָּקֶראָנה

Pasado 
 ְקֵראִתיִנ
  

 ִנְקֵראָת
 ִנְקֵראְת
 ִנְקָרא

 ִנְקְרָאה
 ִנְקֵראנּו

  
 ִנְקֵראֶּתם
 ִנְקֵראֶּתן
 ִנְקְראּו
  ִנְקְראּו

Presente 
 ִנְקָרא

 ִנְקֵראת
 ִנְקָרא

 ִנְקֵראת
 ִנְקָרא

 ִנְקֵראת
 ִנְקָרִאים
 ִנְקָראֹות
 ִנְקָרִאים
 ִנְקָראֹות
 ִנְקָרִאים
  תִנְקָראֹו
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַהְמֵציא
 ַהְמִציִאי

  
  
  
  

 ַהְמִציאּו
 ַהְמִציאּו

  
   

Futuro 
 ַאְמִציא

  
 ַּתְמִציא
 ַּתְמִציִאי
 ַיְמִציא
 ַּתְמִציא
 ַנְמִציא

  
 ַּתְמִציאּו
 ַּתְמֶצאָנה
 ַיְמִציאּו

  ַּתְמֶצאָנה

Pasado 
 ִתיִהְמֵצא

  
 ִהְמֵצאָת
 ִהְמֵצאְת
 ִהְמִציא

 ִהְמִציָאה
 ִהְמֵצאנּו

  
 ִהְמֵצאֶתם
 ִהְמֵצאֶתן
 ִהְמִציאּו
  ִהְמִציאּו

Presente 
 ַמְמִציא

 ַמְמִציָאה
 ַמְמִציא

 ַמְמִציָאה
 ַמְמִציא

 ַמְמִציָאה
 ַמְמִציִאים
 ַמְמִציאֹות
 ַמְמִציִאים
 ַמְמִציאֹות
 ַמְמִציִאים
  ַמְמִציאֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַנֵּׂשא
 ִהְתַנְּׂשִאי

  
  
  
  

 ִהְתַנְּׂשאּו
 ִהְתַנֵּׂשאָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַנֵּׂשא

  
 ִּתְתַנֵּׂשא
 ִּתְתַנְּׂשִאי
 ִיְתַנֵּׂשא
 ִּתְתַנֵּׂשא
 ִנְתַנֵּׂשא

  
 ִּתְתַנְּׂשאּו
 אָנהִּתְתַנֶּׂש

 ִיְתַנְּׂשאּוּ
  ִּתְתַנֶּׂשאָנה

Pasado 
 ִהְתַנֵּׂשאִתי

  
 ִהְתַנֵּׂשאָת
 ִהְתַנֵּׂשאְת
 ִהְתַנֵּׂשא

 ִהְתַנְּׂשָאה
 ִהְתַנֵּׂשאנּו

  
 ִהְתַנֵּׂשאֶתם
 ִהְתַנֵּׂשאֶתם
 ִהְתַנְּׂשאּו
  ִהְתַנְּׂשאּו

Presente 
 ִמְתַנֵּׂשא

 ִמְתַנֵּׂשאת
 אִמְתַנֵּׂש

 ִמְתַנֵּׂשאת
 ִמְתַנֵּׂשא

 ִמְתַנֵּׂשאת
 ִמְתַנְּׂשִאים
 ִמְתַנְּׂשאֹות
 ִמְתַנְּׂשִאים
 ִמְתַנְּׂשאֹות
 ִמְתַנְּׂשִאים
  ִמְתַנְּׂשאֹות
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 קרב

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ָּבֵר
 ָּבְרִכי

  
  
  
  

 ָּברְכּו
 ָּבָרְכָנה

  
   

Futuro 
 ֵרֲאָב

  
 ְּתָבֵר

 ְּתָבְרִכי
 ְיָבֵר
 ְּתָבֵר
 ְנָבֵר

  
 ְּתָבְרִכּו

 ְּתָבֵרְכָנה
 ְיָבְרִכּו

  ְּתָבֵרְכָנה

Pasado 
 ֵּבַרְכִּתי

  
 ֵּבַרְכָּת
 ֵּבַרְכְּת

 )ֵּבַר (ֵּבֵר
 ֵּבְרָכה
 ֵּבַרְכנּו

  
 ֵּבַרְכֶּתם
 ֵּבַרְכֶּתן
 ֵּבְרכּו
  ֵּבְרכּו

Presente 
 ְמָבֵר

 ְמָבֶרֶכת
 ְמָבֵר

 ְמָבֶרֶכת
 ְמָבֵר

 ְמָבֶרֶכת
 ְמָבְרִכים
 ְמָבְרכֹות
 ְמָבְרִכים
 ְמָבְרכֹות
 ְמָבְרִכים
  ְמָבְרכֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאבָֹר

  
 ְּתבָֹר

 ְּתבְֹרִכי
 ְיבָֹר
 ְּתבָֹר
 ְנבָֹר

  
 ְּתבְֹרכּו

 ְּתבַֹרְכָנה
 ְיבְֹרכּו

  ְּתבַֹרְכָנה

Pasado 
 ּבַֹרְכִּתי

  
 ּבַֹרְכָּת
 ּבַֹרְכְּת

 ּבֹר
 ּבְֹרָכה
 ּבַֹרְכנּו

  
 ּבַֹרְכֶּתם
 ּבַֹרְכֶּתן
 ּבְֹרכּו
  ּבְֹרכּו

Presente 
 ְמבָֹר

 ְמבֶֹרֶכת
 ְמבָֹר

 ְמבֶֹרֶכת
 בָֹרְמ

 ְמבֶֹרֶכת
 ְמבָֹרִכים
 ְמבָֹרכֹות
 ְמבָֹרִכים
 ְמבָֹרכֹות
 ְמבָֹרִכים
  ְמבָֹרכֹות

 

http://www.VERBOSHEBREOS.COM.AR
http://www.CURSODEHEBREO.COM.AR


WWW.VERBOSHEBREOS.COM.AR 
WWW.CURSODEHEBREO.COM.AR 

312

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתָּפֵאר
 ִהְתָּפֲאִרי

  
  
  
  

 ִהְתָּפֲארּו
 ִהְתָּפֵאְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתָּפֵאר

  
 ִּתְתָּפֵאר
 ִּתְתָּפֲאִרי
 ִיְתָּפֵאר
 ִּתְתָּפֵאר
 ִנְתָּפֵאר

  
 ִּתְתָּפֲארּו

 ִתְתָּפֵאְרָנה
 ִיְתָּפֲארּו

  ִתְתָּפֵאְרָנה

Pasado 
 ִהְתָּפַאְרִּתי

  
 ִהְתָּפַאְרָּת
 ִהְתָּפַאְרְּת
 ִהְתָּפֵאר

 ִהְתָּפֲאָרה
 ּוִהְתָּפַאְרנ

  
 ִהְתָּפַאְרֶּתם
 ִהְתָּפַאְרֶּתן
 ִהְתָּפֲארּו
  ִהְתָּפֲארּו

Presente 
 ִמְתָּפֵאר

 ִמְתָּפֶאֶרת
 ִמְתָּפֵאר

 ִמְתָּפֶאֶרת
 ִמְתָּפֵאר

 ִמְתָּפֶאֶרת
 ִמְתָּפֲאִרים
 ִמְתָּפֲארֹות
 ִמְתָּפֲאִרים
 ִמְתָּפֲארֹות
 ִמְתָּפֲאִרים
  ִמְתָּפֲארֹות
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 קרע

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְׁשַלח
 ִׁשְלִחי

  
  
  
  

 ִׁשְלחּו
 ְׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְׁשַלח

  
 ִּתְׁשַלח
 ִּתְׁשְלִחי
 ִיְׁשַלח
 ִּתְׁשַלח
 ִנְׁשַלח

  
 ִּתְׁשְלחּו

 ִּתְׁשַלְחָנה
 ִיְׁשְלחּו

  ִּתְׁשַלְחָנה

Pasado 
 ָׁשַלְחִּתי

  
 ַלְחָּתָׁש

 ָׁשַלְחְּת
 ָׁשַלח

 ָׁשְלָחה
 ָׁשַלְחנּו

  
 ְׁשַלְחֶּתם
 ְׁשַלְחֶּתן
 ָׁשְלחּו
  ָׁשְלחּו

Presente 
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
  ׁשֹוְלחֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָׁשַלח
 ִהָׁשְלִחי

  
  
  
  

 ִהָׁשְלחּו
 ִהָׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָׁשַלח

  
 ִּתָׁשַלח
 ִּתָׁשַלִחי
 ִיָׁשַלח
 ִּתָׁשַלח
 ִנָׁשַלח

  
 ִּתָׁשְלחּו

 ִּתָׁשַלְחָנה
 ִיָׁשְלחּו

  ִּתָׁשַלְחָנה

Pasado 
 ִנְׁשַלְחִּתי

  
 ִנְׁשַלְחָּת
 ִנְׁשַלְחְּת
 ִנְׁשַלח

 ִנְשְלָחה
 ִנְׁשַלְחנּו

  
 ִנְׁשַלְחֶּתם
 ִנְׁשַלְחֶּתן
 ִנְׁשְלחּו
  ִנְׁשְלחּו

Presente 
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלִחים
 ִנְׁשָלחֹות
 ִנְׁשָלִחים
 ִנְׁשָלחֹות

 ְׁשָלִחיםִנ
  ִנְׁשָלחֹות
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 קרר

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ָּבֵר
 ָּבְרִכי

  
  
  
  

 ָּברְכּו
 ָּבָרְכָנה

  
   

Futuro 
 ֲאָבֵר

  
 ְּתָבֵר

 ְּתָבְרִכי
 ְיָבֵר
 ְּתָבֵר
 ְנָבֵר

  
 ְּתָבְרִכּו

 ְּתָבֵרְכָנה
 ְיָבְרִכּו

  ְּתָבֵרְכָנה

Pasado 
 ֵּבַרְכִּתי

  
 ֵּבַרְכָּת
 ֵּבַרְכְּת

 )ֵּבַר (ֵּבֵר
 ֵּבְרָכה
 ֵּבַרְכנּו

  
 ֵּבַרְכֶּתם
 ֵּבַרְכֶּתן
 ֵּבְרכּו
  ֵּבְרכּו

Presente 
 ְמָבֵר

 ְמָבֶרֶכת
 ְמָבֵר

 ְמָבֶרֶכת
 ְמָבֵר

 ְמָבֶרֶכת
 ְמָבְרִכים
 ְמָבְרכֹות
 ְמָבְרִכים
 ְמָבְרכֹות

 ְרִכיםְמָב
  ְמָבְרכֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאבָֹר

  
 ְּתבָֹר

 ְּתבְֹרִכי
 ְיבָֹר
 ְּתבָֹר
 ְנבָֹר

  
 ְּתבְֹרכּו

 ְּתבַֹרְכָנה
 ְיבְֹרכּו

  ְּתבַֹרְכָנה

Pasado 
 ּבַֹרְכִּתי

  
 ּבַֹרְכָּת

 ְכְּתּבַֹר
 ּבֹר

 ּבְֹרָכה
 ּבַֹרְכנּו

  
 ּבַֹרְכֶּתם
 ּבַֹרְכֶּתן
 ּבְֹרכּו
  ּבְֹרכּו

Presente 
 ְמבָֹר

 ְמבֶֹרֶכת
 ְמבָֹר

 ְמבֶֹרֶכת
 ְמבָֹר

 ְמבֶֹרֶכת
 ְמבָֹרִכים
 ְמבָֹרכֹות
 ְמבָֹרִכים
 ְמבָֹרכֹות
 ְמבָֹרִכים
  ְמבָֹרכֹות

 

http://www.VERBOSHEBREOS.COM.AR
http://www.CURSODEHEBREO.COM.AR


WWW.VERBOSHEBREOS.COM.AR 
WWW.CURSODEHEBREO.COM.AR 

315

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתָּפֵאר
 ִהְתָּפֲאִרי

  
  
  
  

 ִהְתָּפֲארּו
 ִהְתָּפֵאְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתָּפֵאר

  
 ִּתְתָּפֵאר
 ִּתְתָּפֲאִרי
 ִיְתָּפֵאר
 ִּתְתָּפֵאר
 ִנְתָּפֵאר

  
 ִּתְתָּפֲארּו

 ִתְתָּפֵאְרָנה
 ִיְתָּפֲארּו

  ִתְתָּפֵאְרָנה

Pasado 
 ְתָּפַאְרִּתיִה
  

 ִהְתָּפַאְרָּת
 ִהְתָּפַאְרְּת
 ִהְתָּפֵאר

 ִהְתָּפֲאָרה
 ִהְתָּפַאְרנּו

  
 ִהְתָּפַאְרֶּתם
 ִהְתָּפַאְרֶּתן
 ִהְתָּפֲארּו
  ִהְתָּפֲארּו

Presente 
 ִמְתָּפֵאר

 ִמְתָּפֶאֶרת
 ִמְתָּפֵאר

 ִמְתָּפֶאֶרת
 ִמְתָּפֵאר

 ִמְתָּפֶאֶרת
 יםִמְתָּפֲאִר

 ִמְתָּפֲארֹות
 ִמְתָּפֲאִרים
 ִמְתָּפֲארֹות
 ִמְתָּפֲאִרים
  ִמְתָּפֲארֹות
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 קשב

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 יםַּתְסִּכ

 ַנְסִּכים
  

 ַּתְסִּכימּו
 ַּתְסֵּכיְמָנה

 ַיְסִּכימּו
  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים
 יָמהַמְסִּכ

 ַמְסִּכים
 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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 קשח

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַּבַּטח
 ַבְּטִחי

  
  
  
  

 ַּבְּטחּו
 ַבַּטְחָנה

  
   

Futuro 
 יַחַאְבִט

  
 ַּתְבִטיַח
 ַּתְבִטיִחי
 ַיְבִטיַח
 ַּתְבִטיַח
 ַנְבִטיַח

  
 ַּתְבִטיחּו
 ַּתְבַטְחָנה
 ַיְבִטיחּו

  ַּתְבַטְחָנה

Pasado 
 ִהְבַטְחִּתי

  
 ִהְבַטְחָּת
 ִהְבַטְחְּת
 ִהְבִטיח

 ִהְבִטיָחה
 ִהְבַטְחנּו

  
 ִהְבַטְחֶּתם
 ִהְבַטְחֶּתן
 ִהְבִטיחּו

  ִטיחּוִהְב

Presente 
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיִחים
 ַמְבִטיחֹות
 ַמְבִטיִחים
 ַמְבִטיחֹות
 ַמְבִטיִחים
  ַמְבִטיחֹות
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 קשר

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְקָנהְּבדֹ

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ּוָּבְדק

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֵּברֲאַד

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות
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Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד

 ֻכְּבִדיְּת
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 דְמֻכָּב

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 רגז

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְׁשַכב
 ִׁשְכִבי

  
  
  
  

 ִׁשְכבּו
 ְׁשַכְבָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְׁשַּכב

  
 ִּתְׁשַּכב
 ִּתְׁשְּכִבי
 ִיְׁשַּכב
 ִּתְׁשַּכב
 ִנְׁשַּכב

  
 ִּתְׁשְּכבּו

 ִּתְׁשַּכְבָנה
 ְיְׁשְּכבּו

  ִּתְׁשַּכְבָנה

Pasado 
 ָׁשַכְבִּתי

  
 ָׁשַכְבָּת
 ָׁשַכְבְּת
 ָׁשַכב

 ָׁשְכָבה
 ָׁשַכְבנּו

  
 ָׁשַכְבֶּתם
 ָׁשַכְבֶּתן
 ָׁשְכבּו
  ָׁשְכבּו

Presente 
 ׁשֹוֵכב

 ׁשֹוֶכֶבת
 ׁשֹוֵכב

 ׁשֹוֶכֶבת
 ׁשֹוֵכב

 ׁשֹוֶכֶבת
 ׁשֹוְכִבים
 ׁשֹוְכבֹות
 ׁשֹוְכִבים
 ׁשֹוְכבֹות
 ׁשֹוְכִבים
  ׁשֹוְכבֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ְמִּתיִהְסַּכ

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 יםַמְסִּכיִמ
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ְתַקְׁשרּוִּת

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ֶׁשֶרתִמְתַק
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות

 

http://www.VERBOSHEBREOS.COM.AR
http://www.CURSODEHEBREO.COM.AR


WWW.VERBOSHEBREOS.COM.AR 
WWW.CURSODEHEBREO.COM.AR 

322

 רגע

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵהָרַגע
 ֵהָרְגִעי

  
  
  
  

 ֵהָרְגעּו
 ֵהָרַגְעָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָרַגע

  
 ֵּתָרַגע
 ֵּתָרְגִעי
 ֵיָרַגע
 ֵּתָרַגע
 ֵנָרַגע

  
 ֵּתָרְגעּו

 ֵּתָרַגְעָנה
 ֵיָרְגעּו

  ֵּתָרַגְעָנה

Pasado 
 ִנְרַּגְעִּתי

  
 ִנְרַּגְעָּת
 ִנְרַּגְעְּת
 ִנְרַּגע

 ִנְרְּגָעה
 ִנְרַּגְענּו

  
 ִנְרַּגְעֶּתם
 ִנְרַּגְעֶּתן

 עּוִנְרְּג
  ִנְרְּגעּו

Presente 
 ִנְרָּגע

 ִנְרַּגַעת
 ִנְרָּגע

 ִנְרַּגַעת
 ִנְרָּגע

 ִנְרַּגַעת
 ִנְרָּגִעים
 ִנְרָּגעֹות
 ִנְרָּגִעים
 ִנְרָּגעֹות
 ִנְרָּגִעים
  ִנְרָּגעֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַּבַּטח
 ַבְּטִחי

  
  
  
  

 ַּבְּטחּו
 ַבַּטְחָנה

  
   

Futuro 
 ַאְבִטיַח

  
 ַּתְבִטיַח
 ַּתְבִטיִחי
 ַיְבִטיַח
 ַּתְבִטיַח
 ַנְבִטיַח

  
 ַּתְבִטיחּו
 ַּתְבַטְחָנה
 ַיְבִטיחּו

  ַּתְבַטְחָנה

Pasado 
 ִהְבַטְחִּתי

  
 ִהְבַטְחָּת
 ִהְבַטְחְּת
 ִהְבִטיח

 ִהְבִטיָחה
 ִהְבַטְחנּו

  
 םִהְבַטְחֶּת
 ִהְבַטְחֶּתן
 ִהְבִטיחּו
  ִהְבִטיחּו

Presente 
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיִחים
 ַמְבִטיחֹות
 ַמְבִטיִחים
 ַמְבִטיחֹות
 ַמְבִטיִחים
  ַמְבִטיחֹות

 

http://www.VERBOSHEBREOS.COM.AR
http://www.CURSODEHEBREO.COM.AR


WWW.VERBOSHEBREOS.COM.AR 
WWW.CURSODEHEBREO.COM.AR 

323

 רגש

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵהָרֵדם
 ָרְדִמיֵה
  
  
  
  

 ֵהָרְדמּו
 ֵהָרַדְמָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָרֵדם

  
 ֵּתָרֵדם
 ֵּתָרְדִמי
 ֵיָרֵדם
 ֵּתָרֵדם
 ֵנָרֵדם

  
 ֵּתָרְדמּו

 ֵּתָרַדְמָנה
 ֵיָרְדמּו

  ֵּתָרַדְמָנה

Pasado 
 ִנְרַּדְמִּתי

  
 ִנְרַּדְמָּת
 ִנְרַּדְמְּת
 ִנְרַּדם

 ִנְרְּדָמה
 ְרַּדְמנּוִנ
  

 ִנְרַּדְמֶּתם
 ִנְרַּדְמֶּתן
 ִנְרְּדמּו
  ִנְרְּדמּו

Presente 
 ִנְרָּדם

 ִנְרֶּדֶמת
 ִנְרָּדם

 ִנְרֶּדֶמת
 ִנְרָּדם

 ִנְרֶּדֶמת
 ִנְרָּדִמים
 ִנְרָּדמֹות
 ִנְרָּדִמים
 ִנְרָּדמֹות
 ִנְרָּדִמים
  ִנְרָּדמֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ְמָּתִהְסַּכ

 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ִּכימֹותַמְס
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות

 ִליםֻמְכָּפ
  ֻמְכָּפלֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו
 ְרָנהִתְתַקֵׁש
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ְתַקֶׁשֶרתִמ
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 רדם

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵהָרֵדם
 ֵהָרְדִמי

  
  
  
  

 ֵהָרְדמּו
 ֵהָרַדְמָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָרֵדם

  
 ֵּתָרֵדם
 ֵּתָרְדִמי
 ֵיָרֵדם
 ֵּתָרֵדם
 ֵנָרֵדם

  
 ֵּתָרְדמּו

 ֵּתָרַדְמָנה
 ֵיָרְדמּו

  ֵּתָרַדְמָנה

Pasado 
 ִנְרַּדְמִּתי

  
 ִנְרַּדְמָּת
 ִנְרַּדְמְּת
 ִנְרַּדם

 ִנְרְּדָמה
 ִנְרַּדְמנּו

  
 ִנְרַּדְמֶּתם
 ִנְרַּדְמֶּתן
 ִנְרְּדמּו
  ִנְרְּדמּו

Presente 
 ִנְרָּדם

 ִנְרֶּדֶמת
 ִנְרָּדם

 ִנְרֶּדֶמת
 ִנְרָּדם

 ִנְרֶּדֶמת
 ִנְרָּדִמים
 ִנְרָּדמֹות
 ִנְרָּדִמים
 ִנְרָּדמֹות
 ִנְרָּדִמים
  ִנְרָּדמֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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 רוח

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְׁשַלח
 ִׁשְלִחי

  
  
  
  

 ִׁשְלחּו
 ְׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְׁשַלח

  
 ִּתְׁשַלח
 ִּתְׁשְלִחי
 ִיְׁשַלח
 ִּתְׁשַלח
 ִנְׁשַלח

  
 ִּתְׁשְלחּו

 ִּתְׁשַלְחָנה
 ִיְׁשְלחּו

  ִּתְׁשַלְחָנה

Pasado 
 ָׁשַלְחִּתי

  
 ָׁשַלְחָּת
 ָׁשַלְחְּת
 ָׁשַלח

 ָׁשְלָחה
 ְחנּוָׁשַל

  
 ְׁשַלְחֶּתם
 ְׁשַלְחֶּתן
 ָׁשְלחּו
  ָׁשְלחּו

Presente 
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
  ׁשֹוְלחֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַּבַּטח
 ִחיַבְּט

  
  
  
  

 ַּבְּטחּו
 ַבַּטְחָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַבַּטח

  
 ְּתַבַּטח
 ְּתַבְּטִחי
 ְיַבַּטח
 ְּתַבַּטח
 ְנַבַּטח

  
 ְּתַבְּטחּו

 ְּתַבַּטְחָנה
 ְיַבַּטחּו

  ְּתַבַּטְחָנה

Pasado 
 ִּבַּטְחִּתי

  
 ִּבַּטְחָּת
 ִּבַּטְחְּת
 ִּבַּטח

 ִּבְּטָחה
 ַּטְחנּוִּב
  

 ִּבַּטְחֶּתם
 ִּבַּטְחֶּתן
 ִּבְטחּו
  ִּבְטחּו

Presente 
 ְמַבֵּטַח

 ְמַבַּטַחת
 ְמַבֵּטַח

 ְמַבַּטַחת
 ְמַבֵּטַח

 ְמַבַּטַחת
 ְמַבְּטִחים
 ְמַבְּטחֹות
 ְמַבְּטִחים
 ְמַבְּטחֹות
 ְמַבְּטִחים
  ְמַבְּטחֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַּבַּטח
 ַבְּטִחי

  
  
  
  

 ַּבְּטחּו
 ַבַּטְחָנה

  
   

Futuro 
 ַאְבִטיַח

  
 ַּתְבִטיַח
 ַּתְבִטיִחי
 ַיְבִטיַח
 ַּתְבִטיַח
 ַנְבִטיַח

  
 ַּתְבִטיחּו
 ַּתְבַטְחָנה
 ַיְבִטיחּו

  ַּתְבַטְחָנה

Pasado 
 ִהְבַטְחִּתי

  
 ִהְבַטְחָּת
 ִהְבַטְחְּת

 ְבִטיחִה
 ִהְבִטיָחה
 ִהְבַטְחנּו

  
 ִהְבַטְחֶּתם
 ִהְבַטְחֶּתן
 ִהְבִטיחּו
  ִהְבִטיחּו

Presente 
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיִחים
 ַמְבִטיחֹות
 ַמְבִטיִחים
 ַמְבִטיחֹות
 ַמְבִטיִחים
  ַמְבִטיחֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַּבַּקע
 ִהְתַּבְּקִעי

  
  
  
  

 ִהְתַּבְּקעּו
 ִהְתַּבַּקְעָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַּבַּקע

  
 ִּתְתַּבַּקע
 ִּתְתַּבְּקִעי
 ִיְתַּבַּקע
 ִּתְתַּבַּקע
 ִנְתַּבַּקע

  
 ִּתְתַּבְּקעּו

 ִתְתַּבַּקְעָנה
 ִיְתַּבְּקעֹו

  ִתְתַּבַּקְעָנה

Pasado 
 ִהְתַּבַּקְעִּתי

  
 ִהְתַּבַּקְעָּת
 ִהְתַּבַּקְעְּת
 ִהְתַּבַּקע

 ִהְתַּבְּקָעה
 ִהְתַּבַּקְענּו

  
 ִהְתַּבַּקְעֶּתם
 ִהְתַּבַּקְעֶּתן
 ִהְתַּבְּקעּו
  ִהְתַּבְּקעּו

Presente 
 ִמְתַּבֵּקַע

 ִמְתַּבַּקַעת
 ִמְתַּבֵּקַע

 ַּקַעתִמְתַּב
 ִמְתַּבֵּקַע

 ִמְתַּבַּקַעת
 ִמְתַּבְּקִעים
 ִמְתַּבְּקעֹות
 ִמְתַּבְּקִעים
 ִמְתַּבְּקעֹות
 ִמְתַּבְּקִעים
  ִמְתַּבְּקעֹות
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 רוץ

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 קּום
 קּוִמי

  
  
  
  

 קּומּו
 קְֹמָנה

  
   

Futuro 
 ָאקּום

  
 ָּתקּום
 ָּתקּוִמי
 ָיקּום
 ָּתקּום
 ָנקּום

  
 ָּתקּומּו

 ָּתקְֹמָנה
 ָיקּומּו

  ָּתקְֹמָנה

Pasado 
 ַקְמִּתי

  
 ַקְמָּת
 ַקְמְּת
 ָקם

 ָקָמה
 ַקְמנּו

  
 ַקְמֶּתם
 ַקְמֶּתן
 ָקְמּו
  ָקְמּו

Presente 
 ָקם

 ָקָמה
 ָקם

 ָקָמה
 ָקם

 ָקָמה
 ָקִמים
 ָקמֹות
 ָקִמים
 ָקמֹות
 ָקִמים
  ָקמֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַהֵקם
 ָהִקיִמי

  
  
  
  
  

 ָהִקימּו
 ָהֵקְמָנה

   

Futuro 
 ָאִקים

  
 ָּתִקים
 ָּתִקיִמי
 ִיְתַּגֶּלה
 ָיִקים
 ָנִקים

  
 ָּתִקימּו
 ָּתֵקְמָנה
 ָיִקימּו

  ָּתֵקְמָנה

Pasado 
 יֵהַקְמִּת

  
 ֵהַקְמָּת
 ֵהַקְמְּת
 ֵהִקים

 ֵהִקיָמה
 ֵהַקְמנּו

  
 ֲהַקְמֶּתם
 ֲהַקְמֶּתן
 ֵהִקימּו
  ֵהִקימּו

Presente 
 ֵמִקים

 ְמִקיָמה
 ֵמִקים

 ְמִקיָמה
 ֵמִקים

 ְמִקיָמה
 ְמִקיִמים
 ְמִקימֹות
 ְמִקיִמים
 ְמִקימֹות
 ְמִקיִמים
  ְמִקימֹות
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Binyanim :ֵעלִהְתַּפ 

Imperativo 
  
  

 ִהְתקֹוֵמם
 ִהְתקֹוְמִמי

  
  
  
  

 ִהְתקֹוְממּו
 ִהְתקֹוֵמְמָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתקֹוֵמם

  
 ִּתְתקֹוֵמם
 ִּתְתקֹוְמִמי
 ִּתְתקֹוְמִמי
 ִּתְתקֹוֵמם
 ִנְתקֹוֵמם

  
 ִּתְתקֹוְממּו

 ִּתְתקֹוֵמְמָנה
 ִיְתקֹוְממֹו

  ִּתְתקֹוֵמְמָנה

Pasado 
 ִהְתקֹוַמְמִּתי

  
 ִהְתקֹוַמְמָּת
 ִהְתקֹוַמְמְּת
 ִהְתקֹוֵמם

 ִהְתקֹוְמָמה
 ִהְתקֹוַמְמנּו

  
 ִהְתקֹוַמְמֶּתם
 ִהְתקֹוַמְמֶּתן
 ִהְתקֹוְממּו
  ִהְתקֹוְממּו

Presente 
 ִמְתקֹוֵמם

 ִמְתקֹוֶמֶמת
 ִמְתקֹוֵמם

 ִמְתקֹוֶמֶמת
 ִמְתקֹוֵמם

 ִמְתקֹוֶמֶמת
 ִמְתקֹוְמִמים
 ִמְתקֹוְממֹות
 ִמְתקֹוְמִמים
 ִמְתקֹוְממֹות
 ִמְתקֹוְמִמים
  ִמְתקֹוְממֹות
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 רחב

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי

 יםַיְסִּכ
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 יםַמְסִּכ

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתָּפֵאר
 ִהְתָּפֲאִרי

  
  
  
  

 ִהְתָּפֲארּו
 ִהְתָּפֵאְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתָּפֵאר

  
 ִּתְתָּפֵאר
 ִּתְתָּפֲאִרי
 ִיְתָּפֵאר
 ִּתְתָּפֵאר
 ִנְתָּפֵאר

  
 ִּתְתָּפֲארּו

 ִתְתָּפֵאְרָנה
 ִיְתָּפֲארּו

  ִתְתָּפֵאְרָנה

Pasado 
 ִהְתָּפַאְרִּתי

  
 ִהְתָּפַאְרָּת
 ִהְתָּפַאְרְּת
 ִהְתָּפֵאר

 ִהְתָּפֲאָרה
 ְרנּוִהְתָּפַא

  
 ִהְתָּפַאְרֶּתם
 ִהְתָּפַאְרֶּתן
 ִהְתָּפֲארּו
  ִהְתָּפֲארּו

Presente 
 ִמְתָּפֵאר

 ִמְתָּפֶאֶרת
 ִמְתָּפֵאר

 ִמְתָּפֶאֶרת
 ִמְתָּפֵאר

 ִמְתָּפֶאֶרת
 ִמְתָּפֲאִרים
 ִמְתָּפֲארֹות
 ִמְתָּפֲאִרים
 ִמְתָּפֲארֹות
 ִמְתָּפֲאִרים
  ִמְתָּפֲארֹות
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 רחם

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  תְמַדְּברֹו

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻרַחם

  
 ְּתֻרַחם
 ְּתֻרֲחִמי
 ְיֻרַחם
 ְּתֻרַחם
 ְנֻרַחם

  
 ְּתֻרֲחמּו

 ְּתֻרַחְמָנה
 ְיֻרֲחמּו

  ְּתֻרַחְמָנה

Pasado 
 ֻרַחְמִּתי

  
 ֻרַחְמָּת
 ֻרַחְמְּת
 ֻרַחם
 הֻרֲחָמ

 ֻרַחְמנּו
  

 ֻרַחְמֶּתם
 ֻרַחְמֶּתן
 ֻרֲחמּו
  ֻרֲחמּו

Presente 
 ְמֻרָחם

 ְמֻרֶחֶמת
 ְמֻרָחם

 ְמֻרֶחֶמת
 ְמֻרָחם

 ְמֻרֶחֶמת
 ְמֻרָחִמים
 ְמֻרָחמֹות
 ְמֻרָחִמים
 ְמֻרָחמֹות
 ְמֻרָחִמים
  ְמֻרָחמֹות
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 רחץ

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ְסֵּכיםַה
  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת

 ְסִּכיםִה
 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
  ׁשֹוֲאלֹות

 

Binyanim :ֵעלִהְתַּפ 

Imperativo 
  
  

 ִהְתָּפֵאר
 ִהְתָּפֲאִרי

  
  
  
  

 ִהְתָּפֲארּו
 ִהְתָּפֵאְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתָּפֵאר

  
 ִּתְתָּפֵאר
 ִּתְתָּפֲאִרי
 ִיְתָּפֵאר
 ִּתְתָּפֵאר
 ִנְתָּפֵאר

  
 ִּתְתָּפֲארּו

 ִתְתָּפֵאְרָנה
 ִיְתָּפֲארּו

  ִתְתָּפֵאְרָנה

Pasado 
 ִהְתָּפַאְרִּתי

  
 ִהְתָּפַאְרָּת
 ִהְתָּפַאְרְּת
 ִהְתָּפֵאר

 ִהְתָּפֲאָרה
 ִהְתָּפַאְרנּו

  
 ִהְתָּפַאְרֶּתם
 ִהְתָּפַאְרֶּתן
 ִהְתָּפֲארּו
  ִהְתָּפֲארּו

Presente 
 ִמְתָּפֵאר

 ִמְתָּפֶאֶרת
 ִמְתָּפֵאר

 ִמְתָּפֶאֶרת
 ִמְתָּפֵאר

 ִמְתָּפֶאֶרת
 ָּפֲאִריםִמְת

 ִמְתָּפֲארֹות
 ִמְתָּפֲאִרים
 ִמְתָּפֲארֹות
 ִמְתָּפֲאִרים
  ִמְתָּפֲארֹות
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 רחק

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים

 ְסִּכיםַּת
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ׁשֹוֵאל

 ֶאֶלתׁשֹו
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
  ׁשֹוֲאלֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻרַחם

  
 ְּתֻרַחם
 ְּתֻרֲחִמי
 ְיֻרַחם
 ְּתֻרַחם
 םְנֻרַח

  
 ְּתֻרֲחמּו

 ְּתֻרַחְמָנה
 ְיֻרֲחמּו

  ְּתֻרַחְמָנה

Pasado 
 ֻרַחְמִּתי

  
 ֻרַחְמָּת
 ֻרַחְמְּת
 ֻרַחם

 ֻרֲחָמה
 ֻרַחְמנּו

  
 ֻרַחְמֶּתם
 ֻרַחְמֶּתן
 ֻרֲחמּו
  ֻרֲחמּו

Presente 
 ְמֻרָחם

 ְמֻרֶחֶמת
 ְמֻרָחם

 ְמֻרֶחֶמת
 ְמֻרָחם

 ְמֻרֶחֶמת
 םְמֻרָחִמי

 ְמֻרָחמֹות
 ְמֻרָחִמים
 ְמֻרָחמֹות
 ְמֻרָחִמים
  ְמֻרָחמֹות

 

http://www.VERBOSHEBREOS.COM.AR
http://www.CURSODEHEBREO.COM.AR


WWW.VERBOSHEBREOS.COM.AR 
WWW.CURSODEHEBREO.COM.AR 

335

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ְסִּכימּוַּת

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ְסִּכיָמהַמ
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתָּפֵאר
 ִהְתָּפֲאִרי

  
  
  
  

 ִהְתָּפֲארּו
 ִהְתָּפֵאְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתָּפֵאר

  
 ִּתְתָּפֵאר
 ִּתְתָּפֲאִרי
 ִיְתָּפֵאר
 ִּתְתָּפֵאר
 ִנְתָּפֵאר

  
 ִּתְתָּפֲארּו

 ִתְתָּפֵאְרָנה
 ִיְתָּפֲארּו

  ִתְתָּפֵאְרָנה

Pasado 
 ִהְתָּפַאְרִּתי

  
 ִהְתָּפַאְרָּת
 ִהְתָּפַאְרְּת
 ִהְתָּפֵאר

 ִהְתָּפֲאָרה
 ִהְתָּפַאְרנּו

  
 ִהְתָּפַאְרֶּתם

 ָּפַאְרֶּתןִהְת
 ִהְתָּפֲארּו
  ִהְתָּפֲארּו

Presente 
 ִמְתָּפֵאר

 ִמְתָּפֶאֶרת
 ִמְתָּפֵאר

 ִמְתָּפֶאֶרת
 ִמְתָּפֵאר

 ִמְתָּפֶאֶרת
 ִמְתָּפֲאִרים
 ִמְתָּפֲארֹות
 ִמְתָּפֲאִרים
 ִמְתָּפֲארֹות
 ִמְתָּפֲאִרים
  ִמְתָּפֲארֹות
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 ריב

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִׁשיר
 ִׁשיִרי

  
  
  
  

 ִׁשירּו
 ֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ָאִׁשיר

  
 ָּתִׁשיר
 ָּתִׁשיִרי
 ָיִׁשיר
 ָּתִׁשיר
 ָנִׁשיר

  
 ָּתִׁשירּו
 ָּתֵׁשְרָנה
 ָיִׁשירּו

  ָּתֵׁשְרָנה

Pasado 
 ָׁשְרִּתי

  
 ָׁשְרָּת
 ָׁשְרְּת
 ָׁשר

 ָׁשָרה
 ָׁשְרנּו

  
 ַׁשְרֶּתם
 ַׁשְרֶּתן
 ָׁשרּו
  ָׁשרּו

Presente 
 ָׁשר

 ָׁשָרה
 ָׁשר

 ָׁשָרה
 ָׁשר

 ָׁשָרה
 ָׁשִרים
 ָׁשרֹות
 ָׁשִרים
 ָׁשרֹות
 ָׁשִרים
  ָׁשרֹות
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 רכב

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְׁשַכב
 ִׁשְכִבי

  
  
  
  

 ִׁשְכבּו
 ְׁשַכְבָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְׁשַּכב

  
 ִּתְׁשַּכב
 ִּתְׁשְּכִבי
 ִיְׁשַּכב
 ִּתְׁשַּכב
 ִנְׁשַּכב

  
 ִּתְׁשְּכבּו

 ִּתְׁשַּכְבָנה
 ְיְׁשְּכבּו

  ִּתְׁשַּכְבָנה

Pasado 
 ָׁשַכְבִּתי

  
 ָׁשַכְבָּת
 ָׁשַכְבְּת
 ָׁשַכב

 ָׁשְכָבה
 ָׁשַכְבנּו

  
 ָׁשַכְבֶּתם
 ָׁשַכְבֶּתן
 ָׁשְכבּו

  ְכבּוָׁש

Presente 
 ׁשֹוֵכב

 ׁשֹוֶכֶבת
 ׁשֹוֵכב

 ׁשֹוֶכֶבת
 ׁשֹוֵכב

 ׁשֹוֶכֶבת
 ׁשֹוְכִבים
 ׁשֹוְכבֹות
 ׁשֹוְכִבים
 ׁשֹוְכבֹות
 ׁשֹוְכִבים
  ׁשֹוְכבֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם

 ְסַּכְמֶּתןִה
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 רִהְתַקֵׁש
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ְרָּתִהְתַקַׁש

 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות

 ִריםִמְתַקְׁש
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 רכז

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו
 ְרָנהְּתַדֵּב
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים

 ְּברֹותְמַד
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו
  ְדָנהְּתֻכַּב

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות

 ִדיםְמֻכָּב
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַקֵׁשר
 ִהְתַקְׁשִרי

  
  
  
  

 ִהְתַקְׁשרּו
 ִהְתַקֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקְׁשִרי
 ִיְתַקֵׁשר
 ִּתְתַקֵׁשר
 ִנְתַקֵׁשר

  
 ִּתְתַקְׁשרּו

 ִתְתַקֵׁשְרָנה
 ִיְתַקְׁשרּו

  ִתְתַקֵׁשְרָנה

Pasado 
 ִהְתַקַׁשְרִּתי

  
 ִהְתַקַׁשְרָּת
 ִהְתַקַׁשְרְּת
 ִהְתַקֵׁשר

 ִהְתַקְׁשָרה
 ִהְתַקַׁשְרנּו

  
 ִהְתַקַׁשְרֶּתם
 ִהְתַקַׁשְרֶּתן
 ִהְתַקְׁשרּו
  ִהְתַקְׁשרּו

Presente 
 ִמְתַקֵׁשר

 ַקֶׁשֶרתִמְת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקֵׁשר

 ִמְתַקֶׁשֶרת
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
 ִמְתַקְׁשרֹות
 ִמְתַקְׁשִרים
  ִמְתַקְׁשרֹות
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 רמז

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵהָרֵדם
 ֵהָרְדִמי

  
  
  
  

 ֵהָרְדמּו
 ֵהָרַדְמָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָרֵדם

  
 ֵּתָרֵדם
 ֵּתָרְדִמי
 ֵיָרֵדם
 ֵּתָרֵדם
 ֵנָרֵדם

  
 ֵּתָרְדמּו

 ֵּתָרַדְמָנה
 ֵיָרְדמּו

  ֵּתָרַדְמָנה

Pasado 
 ִנְרַּדְמִּתי

  
 ִנְרַּדְמָּת
 ִנְרַּדְמְּת
 ִנְרַּדם

 ִנְרְּדָמה
 ִנְרַּדְמנּו

  
 ִנְרַּדְמֶּתם
 ִנְרַּדְמֶּתן
 ִנְרְּדמּו
  ִנְרְּדמּו

Presente 
 ִנְרָּדם

 ִנְרֶּדֶמת
 ִנְרָּדם

 ִנְרֶּדֶמת
 ִנְרָּדם

 ִנְרֶּדֶמת
 ִנְרָּדִמים
 ִנְרָּדמֹות
 ִנְרָּדִמים
 ִנְרָּדמֹות
 ִנְרָּדִמים
  ִנְרָּדמֹות
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Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 דְּתֻכַּב

 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ֻכָּבדְמ

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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 רפא

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּקֵרא
 ִהָּקְרִאי

  
  
  
  

 ִהָּקְראּו
 ִהָּקֶראָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּקֵרא

  
 ִּתָּקֵרא
 ִּתָּקְרִאי
 ִיָּקֵרא
 ִּתָּקֵרא
 ִנָּקֵרא

  
 ִּתָּקְראּו

 ִּתָּקֶראָנה
 ִיָּקְראּו

  ִּתָּקֶראָנה

Pasado 
 ִנְקֵראִתי

  
 ִנְקֵראָת
 ִנְקֵראְת
 ִנְקָרא

 ִנְקְרָאה
 ִנְקֵראנּו

  
 ִנְקֵראֶּתם
 ִנְקֵראֶּתן
 ִנְקְראּו
  ִנְקְראּו

Presente 
 ִנְקָרא

 ִנְקֵראת
 ִנְקָרא

 ִנְקֵראת
 ִנְקָרא

 ִנְקֵראת
 ִנְקָרִאים
 ִנְקָראֹות
 ִנְקָרִאים
 ִנְקָראֹות
 ִנְקָרִאים
  ִנְקָראֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַמֵּלא
 ַמְּלִאי

  
  
  
  

 ַמְּלאּו
 ַמֶּלאָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַמֵּלא

  
 ְּתַמֵּלא
 ְּתַמְּלִאי
 ְיַמֵּלא
 ְּתַמֵּלא
 ְנַמֵּלא

  
 ְּתַמְּלאּו

 ְּתַמֶּלאָנה
 ְיַמְּלאּו

  ְּתַמֶּלאָנה

Pasado 
 ִמֵּלאִתי

  
 ִמֵּלאָת
 ִמֵּלאת
 ִמֵּלא

 ִמְּלָאה
 ִמֵּלאנּו

  
 ִמֵּלאֶּתם
 ִמֵּלאֶּתן
 ִמְּלאּו
  ִמְּלאּו

Presente 
 ְמַמֵּלא

 ַמֵּלאתְמ
 ְמַמֵּלא

 ְמַמֵּלאת
 ְמַמֵּלא

 ְמַמֵּלאת
 ְמַמְּלִאים
 ְמַמְּלאֹות
 ְמַמְּלִאים
 ְמַמְּלאֹות
 ְמַמְּלִאים
  ְמַמְּלאֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַנֵּׂשא
 ִהְתַנְּׂשִאי

  
  
  
  

 ִהְתַנְּׂשאּו
 ִהְתַנֵּׂשאָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַנֵּׂשא

  
 ִּתְתַנֵּׂשא
 ִּתְתַנְּׂשִאי
 ִיְתַנֵּׂשא
 ִּתְתַנֵּׂשא
 ִנְתַנֵּׂשא

  
 ִּתְתַנְּׂשאּו

 ִּתְתַנֶּׂשאָנה
 ִיְתַנְּׂשאּוּ

  ִּתְתַנֶּׂשאָנה

Pasado 
 ִהְתַנֵּׂשאִתי

  
 ִהְתַנֵּׂשאָת
 ִהְתַנֵּׂשאְת
 ִהְתַנֵּׂשא

 ִהְתַנְּׂשָאה
 אנּוִהְתַנֵּׂש

  
 ִהְתַנֵּׂשאֶתם
 ִהְתַנֵּׂשאֶתם
 ִהְתַנְּׂשאּו
  ִהְתַנְּׂשאּו

Presente 
 ִמְתַנֵּׂשא

 ִמְתַנֵּׂשאת
 ִמְתַנֵּׂשא

 ִמְתַנֵּׂשאת
 ִמְתַנֵּׂשא

 ִמְתַנֵּׂשאת
 ִמְתַנְּׂשִאים
 ִמְתַנְּׂשאֹות
 ִמְתַנְּׂשִאים
 ִמְתַנְּׂשאֹות
 ִמְתַנְּׂשִאים
  תִמְתַנְּׂשאֹו
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 רצח

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְׁשַלח
 ִׁשְלִחי

  
  
  
  

 ִׁשְלחּו
 ְׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְׁשַלח

  
 ִּתְׁשַלח
 ִּתְׁשְלִחי
 ִיְׁשַלח
 ִּתְׁשַלח
 ִנְׁשַלח

  
 ִּתְׁשְלחּו

 ִּתְׁשַלְחָנה
 ִיְׁשְלחּו

  ִּתְׁשַלְחָנה

Pasado 
 ִּתיָׁשַלְח

  
 ָׁשַלְחָּת
 ָׁשַלְחְּת
 ָׁשַלח

 ָׁשְלָחה
 ָׁשַלְחנּו

  
 ְׁשַלְחֶּתם
 ְׁשַלְחֶּתן
 ָׁשְלחּו
  ָׁשְלחּו

Presente 
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
  תׁשֹוְלחֹו

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ֵהָרַגע
 ֵהָרְגִעי

  
  
  
  

 ֵהָרְגעּו
 ֵהָרַגְעָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָרַגע

  
 ֵּתָרַגע
 ֵּתָרְגִעי
 ֵיָרַגע
 ֵּתָרַגע
 ֵנָרַגע

  
 ֵּתָרְגעּו

 ֵּתָרַגְעָנה
 ֵיָרְגעּו

  ֵּתָרַגְעָנה

Pasado 
 ִנְרַּגְעִּתי

  
 ִנְרַּגְעָּת
 ִנְרַּגְעְּת
 ִנְרַּגע

 ִנְרְּגָעה
 ִנְרַּגְענּו

  
 ִנְרַּגְעֶּתם
 ִנְרַּגְעֶּתן
 ִנְרְּגעּו
  ִנְרְּגעּו

Presente 
 ִנְרָּגע

 ִנְרַּגַעת
 ִנְרָּגע

 ִנְרַּגַעת
 ִנְרָּגע

 ִנְרַּגַעת
 ִנְרָּגִעים
 ִנְרָּגעֹות
 ִנְרָּגִעים
 ִנְרָּגעֹות

 ָּגִעיםִנְר
  ִנְרָּגעֹות
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 רקד

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ְקִּתיָּבַד

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ֹותְמַדְּבר
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ֹותַמְסִּכימ

 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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 רשע

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַּבַּטח
 ַבְּטִחי

  
  
  
  

 ַּבְּטחּו
 ַבַּטְחָנה

  
   

Futuro 
 ַאְבִטיַח

  
 ַּתְבִטיַח
 ַּתְבִטיִחי
 ַיְבִטיַח
 ַּתְבִטיַח
 ַנְבִטיַח

  
 חּוַּתְבִטי

 ַּתְבַטְחָנה
 ַיְבִטיחּו

  ַּתְבַטְחָנה

Pasado 
 ִהְבַטְחִּתי

  
 ִהְבַטְחָּת
 ִהְבַטְחְּת
 ִהְבִטיח

 ִהְבִטיָחה
 ִהְבַטְחנּו

  
 ִהְבַטְחֶּתם
 ִהְבַטְחֶּתן
 ִהְבִטיחּו
  ִהְבִטיחּו

Presente 
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיַח

 ְבִטיָחהַמ
 ַמְבִטיִחים
 ַמְבִטיחֹות
 ַמְבִטיִחים
 ַמְבִטיחֹות
 ַמְבִטיִחים
  ַמְבִטיחֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ְכַּפְלָנהֻּת
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל
 ֶּפֶלתֻמְכ

 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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 שאל

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים

 ְסִּכיםַּת
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ׁשֹוֵאל

 ֶאֶלתׁשֹו
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֵאל

 ׁשֹוֶאֶלת
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
 ׁשֹוֲאלֹות
 ׁשֹוֲאִלים
  ׁשֹוֲאלֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּׁשֵאל
 ִהָּׁשֲאִלי

  
  
  
  

 ִהָּׁשֲאלּו
 ִהָּׁשַאְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּׁשֵאל

  
 ָּׁשֵאלִּת

 ִּתָּׁשֲאִלי
 ִיָּׁשֵאל
 ִּתָּׁשֵאל
 ִנָּׁשֵאל

  
 ִּתָּׁשֲאלּו

 ִּתָּׁשַאְלָנה
 ִיָּׁשֲאלּו

  ִּתָּׁשַאְלָנה

Pasado 
 ִנְׁשַאְלִּתי

  
 ִנְׁשַאְלָּת
 ִנְׁשַאְלְּת
 ִנְׁשַאל

 ִנְשֲאָלה
 ִנְׁשַאְלנּו

  
 ִנְׁשַאְלֶּתם
 ִנְׁשַאְלֶּתן
 ִנְׁשֲאלּו

  ְׁשֲאלּוִנ

Presente 
 ִנְׁשָאל

 ִנְׁשֶאֶלת
 ִנְׁשָאל

 ִנְׁשֶאֶלת
 ִנְׁשָאל

 ִנְׁשֶאֶלת
 ִנְּשָאִלים
 ִנְּשָאלֹות
 ִנְּשָאִלים
 ִנְּשָאלֹות
 ִנְּשָאִלים
  ִנְּשָאלֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 יְמָנהַהְסֵּכ

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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 שאר

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּׁשֵאל
 ִהָּׁשֲאִלי

  
  
  
  

 ִהָּׁשֲאלּו
 ִהָּׁשַאְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּׁשֵאל

  
 ִּתָּׁשֵאל
 ִּתָּׁשֲאִלי
 ִיָּׁשֵאל
 ִּתָּׁשֵאל
 ִנָּׁשֵאל

  
 ִּתָּׁשֲאלּו

 ִּתָּׁשַאְלָנה
 ִיָּׁשֲאלּו

  ִּתָּׁשַאְלָנה

Pasado 
 ִנְׁשַאְלִּתי

  
 ַאְלָּתִנְׁש

 ִנְׁשַאְלְּת
 ִנְׁשַאל

 ִנְשֲאָלה
 ִנְׁשַאְלנּו

  
 ִנְׁשַאְלֶּתם
 ִנְׁשַאְלֶּתן
 ִנְׁשֲאלּו
  ִנְׁשֲאלּו

Presente 
 ִנְׁשָאל

 ִנְׁשֶאֶלת
 ִנְׁשָאל

 ִנְׁשֶאֶלת
 ִנְׁשָאל

 ִנְׁשֶאֶלת
 ִנְּשָאִלים
 ִנְּשָאלֹות
 ִנְּשָאִלים
 ִנְּשָאלֹות
 ִנְּשָאִלים
  ִנְּשָאלֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו
  ְמָנהַּתְסֵּכי

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים

 ְסִּכימֹותַמ
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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 שבח

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַּבַּטח
 ַבְּטִחי

  
  
  
  

 ַּבְּטחּו
 ַבַּטְחָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַבַּטח

  
 ְּתַבַּטח
 ְּתַבְּטִחי
 ְיַבַּטח
 ְּתַבַּטח
 ְנַבַּטח

  
 חּוְּתַבְּט

 ְּתַבַּטְחָנה
 ְיַבַּטחּו

  ְּתַבַּטְחָנה

Pasado 
 ִּבַּטְחִּתי

  
 ִּבַּטְחָּת
 ִּבַּטְחְּת
 ִּבַּטח

 ִּבְּטָחה
 ִּבַּטְחנּו

  
 ִּבַּטְחֶּתם
 ִּבַּטְחֶּתן
 ִּבְטחּו
  ִּבְטחּו

Presente 
 ְמַבֵּטַח

 ְמַבַּטַחת
 ְמַבֵּטַח

 ְמַבַּטַחת
 ְמַבֵּטַח

 ַּטַחתְמַב
 ְמַבְּטִחים
 ְמַבְּטחֹות
 ְמַבְּטִחים
 ְמַבְּטחֹות
 ְמַבְּטִחים
  ְמַבְּטחֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו
 ְדָנהְּתֻכַּב
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ִדיםְמֻכָּב

 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַּבַּטח
 ַבְּטִחי

  
  
  
  

 ַּבְּטחּו
 ַבַּטְחָנה

  
   

Futuro 
 ַאְבִטיַח

  
 ַּתְבִטיַח
 ַּתְבִטיִחי
 ַיְבִטיַח
 ַּתְבִטיַח
 ַנְבִטיַח

  
 ַּתְבִטיחּו
 ַּתְבַטְחָנה
 ַיְבִטיחּו

  ַּתְבַטְחָנה

Pasado 
 ִהְבַטְחִּתי

  
 ִהְבַטְחָּת
 ִהְבַטְחְּת
 ִהְבִטיח

 ִהְבִטיָחה
 ִהְבַטְחנּו

  
 ִהְבַטְחֶּתם
 ִהְבַטְחֶּתן
 ִהְבִטיחּו
  ִהְבִטיחּו

Presente 
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ְבִטיַחַמ

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיִחים
 ַמְבִטיחֹות
 ַמְבִטיִחים
 ַמְבִטיחֹות
 ַמְבִטיִחים
  ַמְבִטיחֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַּבַּקע
 ִהְתַּבְּקִעי

  
  
  
  

 ִהְתַּבְּקעּו
 ִהְתַּבַּקְעָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַּבַּקע

  
 עִּתְתַּבַּק

 ִּתְתַּבְּקִעי
 ִיְתַּבַּקע
 ִּתְתַּבַּקע
 ִנְתַּבַּקע

  
 ִּתְתַּבְּקעּו

 ִתְתַּבַּקְעָנה
 ִיְתַּבְּקעֹו

  ִתְתַּבַּקְעָנה

Pasado 
 ִהְתַּבַּקְעִּתי

  
 ִהְתַּבַּקְעָּת
 ִהְתַּבַּקְעְּת
 ִהְתַּבַּקע

 ִהְתַּבְּקָעה
 ִהְתַּבַּקְענּו

  
 ִהְתַּבַּקְעֶּתם
 ִהְתַּבַּקְעֶּתן
 ִהְתַּבְּקעּו
  ִהְתַּבְּקעּו

Presente 
 ִמְתַּבֵּקַע

 ִמְתַּבַּקַעת
 ִמְתַּבֵּקַע

 ִמְתַּבַּקַעת
 ִמְתַּבֵּקַע

 ִמְתַּבַּקַעת
 ִמְתַּבְּקִעים
 ִמְתַּבְּקעֹות
 ִמְתַּבְּקִעים
 ִמְתַּבְּקעֹות
 ִמְתַּבְּקִעים
  ִמְתַּבְּקעֹות

 

http://www.VERBOSHEBREOS.COM.AR
http://www.CURSODEHEBREO.COM.AR


WWW.VERBOSHEBREOS.COM.AR 
WWW.CURSODEHEBREO.COM.AR 

354

 שבר

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת

 ְרְּתִנְזַּכ
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות
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Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ֹותְמַדְּבר

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ְּתֻּכַּבְד
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְסַּתֵּגל
 ִהְסַּתְּגִלי

  
  
  
  

 ִהְסַּתְּגלּו
 ִהְסַּתֵּגְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתְּגִלי
 ִיְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִנְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתְּגלּו

 ִתְסַּתֵּגְלָנה
 ִיְסַּתְּגלֹו

  ִתְסַּתֵּגְלָנה

Pasado 
 ִהְסַּתַּגְלִּתי

  
 ִהְסַּתַּגְלָּת
 ִהְסַּתַּגְלְּת
 ִהְסַּתֵּגל

 ִהְסַּתְּגָלה
 ִהְסַּתַּגְלנּו

  
 ִהְסַּתַּגְלֶּתם
 ִהְסַּתַּגְלֶּתן
 ִהְסַּתְּגלּו
  ִהְסַּתְּגלּו

Presente 
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל
 ֶּגֶלתִמְסַּת

 ִמְסַּתֵּגל
 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
  ִמְסַּתְּגלֹות
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 שבת

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּכפֹת
 ִּכְפִתי

  
  
  
  

 ִּכְפתּו
 ְּכפְֹתָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְכּפֹת

  
 ִּתְכּפֹת
 ִּתְכְּפִתי
 ִיְכּפֹת
 ִּתְכּפֹת
 ִנְכּפֹת

  
 ִּתְכְּפתּו

 ִּתְכּפְֹתָנה
 ִיְכְּפתּו

  ִּתְכּפְֹתָנה

Pasado 
 ָּכַפִּתי

  
 ָּכַפָּת
 ָּכַפְּת
 ָּכַפת

 ָּכְפָתה
 ָּכַפְתנּו

  
 ְּכַפֶּתם
 ְּכַפֶּתן
 ָּכְפתּו
  ָּכְפתּו

Presente 
 ּכֹוֵפת

 ֶפֶתתּכֹו
 ּכֹוֵפת

 ּכֹוֶפֶתת
 ּכֹוֵפת

 ּכֹוֶפֶתת
 ּכֹוְפִתים
 ּכֹוְפתֹות
 ּכֹוְפִתים
 ּכֹוְפתֹות
 ּכֹוְפִתים
  ּכֹוְפתֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַהְכֵרית
 ַהְכִריִתי

  
  
  
  

 ַהְכִריתּו
 ַהְכֵריְתָנה

  
   

Futuro 
 ַאְכִרית

  
 תַּתְכִרי

 ַּתְכִריִתי
 ַיְכִרית
 ַּתְכִרית
 ַנְכִרית

  
 ִּתְכְּפתּו

 ִּתְכּפְֹתָנה
 ִיְכְּפתּו

  ִּתְכּפְֹתָנה

Pasado 
 ִהְכַרִּתי

  
 ִהְכַרָּת
 ִהְכַרְּת
 ִהְכִרית

 ִהְכִריָתה
 ִהְכַרְתנּו

  
 ִהְכַרֶּתם
 ִהְכַרֶּתן
 ִהְכִריתּו
  ִהְכִריתּו

Presente 
 ַמְכִרית

 ַמְכִריָתה
 ַמְכִרית

 ַמְכִריָתה
 ַמְכִרית

 ַמְכִריָתה
 ַמְכִריִתים
 ַמְכִריתֹות
 ַמְכִריִתים
 ַמְכִריתֹות
 ַמְכִריִתים
  ַמְכִריתֹות

 

http://www.VERBOSHEBREOS.COM.AR
http://www.CURSODEHEBREO.COM.AR


WWW.VERBOSHEBREOS.COM.AR 
WWW.CURSODEHEBREO.COM.AR 

358

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֻאְפַחת

  
 ֻּתְפַחת
 ֻּתְפֲחִתי

 תֻיְפַח
 ֻּתְפַחת
 ֻנְפַחת

  
 ֻּתְפֲחתּו

 ֻּתְפַחְתָנה
 ֻיְפֲחתּו

  ֻּתְפַחְתָנה

Pasado 
 ֻהְפַחִּתי

  
 ֻהְפַחָּת
 ֻהְפַחְּת
 ֻהְפַח

 ֻהְפֲחָתה
 ֻהְפַחְתנּו

  
 ֻהְפַחְתֶּתם
 ֻהְפַחְתֶּתן
 ֻהְפֲחתּו
  ֻהְפֲחתּו

Presente 
 ֻמְפָחת

 ֻמְפֶחֶתת
 ֻמְפָחת
 תֻמְפֶחֶת
 ֻמְפָחת

 ֻמְפֶחֶתת
 ֻמְפָחִתים
 ֻמְפָחתֹות
 ֻמְפָחִתים
 ֻמְפָחתֹות
 ֻמְפָחִתים
  ֻמְפָחתֹות
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 שוח

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 קֹוְמם
 קֹוְמִמי

  
  
  
  

 קֹוְממּו
 קֹוֵמְמָנה

  
   

Futuro 
 ֲאקֹוֵמם

  
 ְּתקֹוֵמם
 ְּתקֹוְמִמי
 ְיקֹוֵמם

 קֹוֵמםְּת
 ְנקֹוֵמם

  
 ְּתקֹוְממּו

 ְּתקֹוֵמְמָנה
 ְיקֹוְממּו

  ְּתקֹוֵמְמָנה

Pasado 
 קֹוַמְמִּתי

  
 קֹוַמְמָּת
 קֹוַמְמְּת
 קֹוֵמם

 קֹוְמָמה
 קֹוַמְמנּו

  
 קֹוַמְמֶּתם
 קֹוַמְמֶּתן
 קֹוְממּו
  קֹוְממּו

Presente 
 ְמקֹוֵמם

 ְמקֹוֶמֶמת
 ְמקֹוֵמם
 תְמקֹוֶמֶמ
 ְמקֹוֵמם

 ְמקֹוֶמֶמת
 ְמקֹוְמִמים
 ְמקֹוְממֹות
 ְמקֹוְמִמים
 ְמקֹוְממֹות
 ְמקֹוְמִמים
  ְמקֹוְממֹות
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 שוק

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי

 רְיַדֵּב
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ַדֶּבֶרתְמ
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ָּבדְמֻכ

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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 ׂשחק

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַטֵהר
 ַטֲהִרי

  
  
  
  

 ַטֲהרּו
 ַטֵהְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַטֵהר

  
 ְּתַטֵהר
 ְּתַטֲהִרי
 ְיַטֵהר
 ְּתַטֵהר
 ְנַטֵהר

  
 ְּתַטֲהרּו

 ְּתַטֵהְרָנה
 ְיַטֲהרּו

  ְּתַטֵהְרָנה

Pasado 
 ִטַהְרִּתי

  
 ִטַהְרָּת
 ִטַהְרְּת
 ִטֵהר

 ִטֲהָרה
 ִטַהְרנּו

  
 ִטַהְרֶּתם
 ִטַהְרֶּתן
 ִטֲהרּו
  ִטֲהרּו

Presente 
 ְמַטֵהר

 ְמַטֶהֶרת
 ְמַטֵהר

 ְמַטֶהֶרת
 ְמַטֵהר

 ְמַטֶהֶרת
 ֲהִריםְמַט

 ְמַטֲהרֹות
 ְמַטֲהִרים
 ְמַטֲהרֹות
 ְמַטֲהִרים
  ְמַטֲהרֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻרַחם

  
 ְּתֻרַחם
 ְּתֻרֲחִמי
 ְיֻרַחם
 ְּתֻרַחם
 ְנֻרַחם

  
 ְּתֻרֲחמּו

 ְּתֻרַחְמָנה
 ְיֻרֲחמּו
  ְמָנהְּתֻרַח

Pasado 
 ֻרַחְמִּתי

  
 ֻרַחְמָּת
 ֻרַחְמְּת
 ֻרַחם

 ֻרֲחָמה
 ֻרַחְמנּו

  
 ֻרַחְמֶּתם
 ֻרַחְמֶּתן
 ֻרֲחמּו
  ֻרֲחמּו

Presente 
 ְמֻרָחם

 ְמֻרֶחֶמת
 ְמֻרָחם

 ְמֻרֶחֶמת
 ְמֻרָחם

 ְמֻרֶחֶמת
 ְמֻרָחִמים
 ְמֻרָחמֹות
 ְמֻרָחִמים
 ְמֻרָחמֹות
 ְמֻרָחִמים
  ְמֻרָחמֹות
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 שחרר

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַּפְרֵסם
 ַּפְרְסִמי

  
  
  
  

 ַּפְרְסמּו
 Sַּפְרֵסְמָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַפְרֵסם

  
 ְּתַפְרֵסם
 ְּתַפְרְסִמי

 ְיַקֵּים
 ְּתַפְרֵסם
 ְנַפְרֵסם

  
 ְּתַפְרְסמּו

 ְּתַפְרֵסְמָנה
 ְיַפְרְסמּו

  ְרֵסְמָנהְּתַפ

Pasado 
 ִּפְרַסְמִּתי

  
 ִּפְרַסְמָּת
 ִּפְרַּסְמְּת
 ִּפְרֵסם

 ִּפְרְסָמה
 ִּפְרַסְמנּו

  
 ִּפְרַסְמתם
 ִּפְרַסְמֶּתן
 ִּפְרְסמּו
  ִּפְרְסמּו

Presente 
 ְמַפְרֵסם

 ְמַפְרֶסֶמת
 ְמַפְרֵסם

 ְמַפְרֶסֶמת
 ְמַפְרֵסם

 ְמַפְרֶסֶמת
 ְמַפְרְסִמים
 ְמַפְרְסמֹות
 ְמַפְרְסִמים
 ְמַפְרְסמֹות
 ְמַפְרְסִמים
  ְמַפְרְסמֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻגְלַּגל

  
 ְּתֻגְלַּגל
 ְּתֻגְלְּגִלי
 ְיֻגְלַּגל
 ְּתֻגְלַּגל
 ְנֻגְלַּגל

  
 ְּתֻגְלְּגלּו
 לָנהְּתֻגְלַּג
 ְיֻגְלְּגלּו

  ְּתֻגְלַּגלָנה

Pasado 
 ֻגְלַּגְלִּתי

  
 ֻגְלַּגְלָּת
 ֻגְלַּגְלְּת
 ֻגְלַּגל

 ֻגְלְּגָלה
 ֻגְלַּגְלנּו

  
 ֻגְלַּגְלֶּתם
 ֻגְלַּגְלֶּתן
 ֻגְלְּגלּו
  ֻגְלְּגלּו

Presente 
 ְמֻגְלָּגל

 ְמֻגְלֶּגֶלת
 ְמֻגְלָּגל

 ְמֻגְלֶּגֶלת
 לְמֻגְלָּג

 ְמֻגְלֶּגֶלת
 ְמֻגְלָּגִלים
 ְמֻגְלָּגלֹות
 ְמֻגְלָּגִלים
 ְמֻגְלָּגלֹות
 ְמֻגְלָּגִלים
  ְמֻגְלָּגלֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְׁשַּתְחֵרר
 ִהְׁשַּתְחְרִרי

  
  
  
  

 ִהְׁשַּתְחְררּו
 ִהְׁשַּתְחֵרְרָנה

  
   

Futuro 
 ֵררֶאְׁשַּתְח

  
 ִּתְׁשַּתְחֵרר
 ִּתְׁשַּתְחְרִרי
 ִיְׁשַּתְחֵרר
 ִּתְׁשַּתְחֵרר
 ִנְׁשַּתְחֵרר

  
 ִּתְׁשַּתְחְררּו

 ִּתְׁשַּתְחֵרְרָנה
 ִיְׁשַּתְחְררּו

  ִּתְׁשַּתְחֵרְרָנה

Pasado 
 ִהְׁשַּתְחַרְרִּתי

  
 ִהְׁשַּתְחַרְרָּת
 ִהְׁשַּתְחַרְרְּת
 ִהְׁשַּתְחֵרר

 ַּתְחְרָרהִהְׁש
 ִהְׁשַּתְחַרְרנּו

  
 ִהְׁשַּתְחַרְרֶּתם
 ִהְׁשַּתְחַרְרֶּתן
 ִהְׁשַּתְחְררּו
  ִהְׁשַּתְחְררּו

Presente 
 ִמְׁשַּתְחֵרר

 ִמְׁשַּתְחֶרֶרת
 ִמְׁשַּתְחֵרר

 ִמְׁשַּתְחֶרֶרת
 ִמְׁשַּתְחֵרר

 ִמְׁשַּתְחֶרֶרת
 ִמְׁשַּתְחְרִרים
 ִמְׁשַּתְחְררֹות

 ַּתְחְרִריםִמְׁש
 ִמְׁשַּתְחְררֹות
 ִמְׁשַּתְחְרִרים
  ִמְׁשַּתְחְררֹות
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 שים

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִׁשיר
 ִׁשיִרי

  
  
  
  

 ִׁשירּו
 ֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ָאִׁשיר

  
 ָּתִׁשיר
 ָּתִׁשיִרי
 ָיִׁשיר
 ָּתִׁשיר
 ָנִׁשיר

  
 ָּתִׁשירּו

 ְרָנהָּתֵׁש
 ָיִׁשירּו

  ָּתֵׁשְרָנה

Pasado 
 ָׁשְרִּתי

  
 ָׁשְרָּת
 ָׁשְרְּת
 ָׁשר

 ָׁשָרה
 ָׁשְרנּו

  
 ַׁשְרֶּתם
 ַׁשְרֶּתן
 ָׁשרּו
  ָׁשרּו

Presente 
 ָׁשר

 ָׁשָרה
 ָׁשר

 ָׁשָרה
 ָׁשר

 ָׁשָרה
 ָׁשִרים
 ָׁשרֹות
 ָׁשִרים
 ָׁשרֹות
 ָׁשִרים
  ָׁשרֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 אּוַקם

  
 ּתּוַקם
 ּתּוְקִמי
 יּוַקם
 ּתּוַקם
 נּוַקם

  
 ּתּוְקמּו

 ּתּוַקְמָנה
 יּוְקמּו

  ּתּוַקְמָנה

Pasado 
 הּוַקְמִּתי

  
 הּוַקְמָּת
 ֵהַבְנְּת

 הּוַקְמְּת
 הּוְקָמה
 הּוַקְמנּו

  
 הּוַקְמֶּתם
 הּוַקְמֶּתן
 הּוְקמּו
  הּוְקמּו

Presente 
 מּוָקם

 מּוֶקֶמת
 מּוָקם

 מּוֶקֶמת
 מּוָקם

 מּוֶקֶמת
 מּוָקִמים
 ְמִבינֹות
 מּוָקִמים
 מּוָקמֹות
 מּוָקִמים
  מּוָקמֹות
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 שים

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִׁשיר
 ִׁשיִרי

  
  
  
  

 ִׁשירּו
 ֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ָאִׁשיר

  
 ָּתִׁשיר
 ָּתִׁשיִרי
 ָיִׁשיר
 ָּתִׁשיר
 ָנִׁשיר

  
 ָּתִׁשירּו
 ָּתֵׁשְרָנה
 ָיִׁשירּו

  ָּתֵׁשְרָנה

Pasado 
 ָׁשְרִּתי

  
 ָׁשְרָּת
 ָׁשְרְּת
 ָׁשר

 ָׁשָרה
 ָׁשְרנּו

  
 ַׁשְרֶּתם
 ַׁשְרֶּתן
 ָׁשרּו
  ָׁשרּו

Presente 
 ָׁשר

 ָׁשָרה
 ָׁשר

 ָׁשָרה
 ָׁשר

 ָׁשָרה
 ָׁשִרים
 ָׁשרֹות
 ָׁשִרים
 ָׁשרֹות
 ָׁשִרים
  ָׁשרֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 אּוַקם

  
 ּתּוַקם
 ּתּוְקִמי
 יּוַקם
 ּתּוַקם
 נּוַקם

  
 ּתּוְקמּו

 ּתּוַקְמָנה
 יּוְקמּו

  ּתּוַקְמָנה

Pasado 
 הּוַקְמִּתי

  
 הּוַקְמָּת
 ֵהַבְנְּת

 הּוַקְמְּת
 הּוְקָמה
 הּוַקְמנּו

  
 הּוַקְמֶּתם
 הּוַקְמֶּתן
 הּוְקמּו
  הּוְקמּו

Presente 
 מּוָקם

 מּוֶקֶמת
 מּוָקם

 מּוֶקֶמת
 מּוָקם

 מּוֶקֶמת
 מּוָקִמים
 ְמִבינֹות

 ָקִמיםמּו
 מּוָקמֹות
 מּוָקִמים
  מּוָקמֹות
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 שיר

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִׁשיר
 ִׁשיִרי

  
  
  
  

 ִׁשירּו
 ֵׁשְרָנה

  
   

Futuro 
 ָאִׁשיר

  
 ָּתִׁשיר
 ָּתִׁשיִרי
 ָיִׁשיר
 ָּתִׁשיר
 ָנִׁשיר

  
 ָּתִׁשירּו
 ָּתֵׁשְרָנה
 ָיִׁשירּו
  ְרָנהָּתֵׁש

Pasado 
 ָׁשְרִּתי

  
 ָׁשְרָּת
 ָׁשְרְּת
 ָׁשר

 ָׁשָרה
 ָׁשְרנּו

  
 ַׁשְרֶּתם
 ַׁשְרֶּתן
 ָׁשרּו
  ָׁשרּו

Presente 
 ָׁשר

 ָׁשָרה
 ָׁשר

 ָׁשָרה
 ָׁשר

 ָׁשָרה
 ָׁשִרים
 ָׁשרֹות
 ָׁשִרים
 ָׁשרֹות
 ָׁשִרים
  ָׁשרֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 קֹוְמם
 קֹוְמִמי

  
  
  
  

 קֹוְממּו
 קֹוֵמְמָנה

  
   

Futuro 
 ֲאקֹוֵמם

  
 ְּתקֹוֵמם
 ְּתקֹוְמִמי
 ְיקֹוֵמם
 ְּתקֹוֵמם
 ְנקֹוֵמם

  
 ְּתקֹוְממּו

 ְּתקֹוֵמְמָנה
 ְיקֹוְממּו

  ְּתקֹוֵמְמָנה

Pasado 
 קֹוַמְמִּתי

  
 קֹוַמְמָּת
 קֹוַמְמְּת
 קֹוֵמם

 ֹוְמָמהק
 קֹוַמְמנּו

  
 קֹוַמְמֶּתם
 קֹוַמְמֶּתן
 קֹוְממּו
  קֹוְממּו

Presente 
 ְמקֹוֵמם

 ְמקֹוֶמֶמת
 ְמקֹוֵמם

 ְמקֹוֶמֶמת
 ְמקֹוֵמם

 ְמקֹוֶמֶמת
 ְמקֹוְמִמים
 ְמקֹוְממֹות
 ְמקֹוְמִמים
 ְמקֹוְממֹות
 ְמקֹוְמִמים
  ְמקֹוְממֹות
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 שכח

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְׁשַלח
 ִׁשְלִחי

  
  
  
  

 ִׁשְלחּו
 ְׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְׁשַלח

  
 ִּתְׁשַלח
 ִּתְׁשְלִחי
 ִיְׁשַלח
 ִּתְׁשַלח
 ִנְׁשַלח

  
 ִּתְׁשְלחּו

 ִּתְׁשַלְחָנה
 ִיְׁשְלחּו

  ִּתְׁשַלְחָנה

Pasado 
 ָׁשַלְחִּתי

  
 ָׁשַלְחָּת
 ָׁשַלְחְּת
 ָׁשַלח

 ָׁשְלָחה
 ָׁשַלְחנּו

  
 ְׁשַלְחֶּתם
 ְׁשַלְחֶּתן
 ָׁשְלחּו
  ָׁשְלחּו

Presente 
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
  ׁשֹוְלחֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָׁשַלח
 ִהָׁשְלִחי

  
  
  
  

 ִהָׁשְלחּו
 ִהָׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָׁשַלח

  
 ִּתָׁשַלח
 ִּתָׁשַלִחי
 ִיָׁשַלח
 ִּתָׁשַלח
 ִנָׁשַלח

  
 ִּתָׁשְלחּו

 ִּתָׁשַלְחָנה
 ִיָׁשְלחּו

  ִּתָׁשַלְחָנה

Pasado 
 ִנְׁשַלְחִּתי

  
 ִנְׁשַלְחָּת

 ַלְחְּתִנְׁש
 ִנְׁשַלח

 ִנְשְלָחה
 ִנְׁשַלְחנּו

  
 ִנְׁשַלְחֶּתם
 ִנְׁשַלְחֶּתן
 ִנְׁשְלחּו
  ִנְׁשְלחּו

Presente 
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלִחים
 ִנְׁשָלחֹות
 ִנְׁשָלִחים
 ִנְׁשָלחֹות
 ִנְׁשָלִחים
  ִנְׁשָלחֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַּבַּטח
 ַבְּטִחי

  
  
  
  

 ַּבְּטחּו
 ַבַּטְחָנה

  
   

Futuro 
 ַאְבִטיַח

  
 ַּתְבִטיַח
 ַּתְבִטיִחי
 ַיְבִטיַח
 ַּתְבִטיַח
 ַנְבִטיַח

  
 ַּתְבִטיחּו
 ַּתְבַטְחָנה
 ַיְבִטיחּו

  ַּתְבַטְחָנה

Pasado 
 ְחִּתיִהְבַט

  
 ִהְבַטְחָּת
 ִהְבַטְחְּת
 ִהְבִטיח

 ִהְבִטיָחה
 ִהְבַטְחנּו

  
 ִהְבַטְחֶּתם
 ִהְבַטְחֶּתן
 ִהְבִטיחּו
  ִהְבִטיחּו

Presente 
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיִחים
 ַמְבִטיחֹות
 ַמְבִטיִחים
 תַמְבִטיחֹו

 ַמְבִטיִחים
  ַמְבִטיחֹות
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 שכן

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים

  ְדקֹותּבֹו
 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִּתיִדַּבְר

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים

  ַדְּברֹותְמ
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו
  ְמָנהַּתְסֵּכי

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים

 ְסִּכימֹותַמ
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְסַּתֵּגל
 ִהְסַּתְּגִלי

  
  
  
  

 ִהְסַּתְּגלּו
 ִהְסַּתֵּגְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתְּגִלי
 ִיְסַּתֵּגל

 ְסַּתֵּגלִּת
 ִנְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתְּגלּו

 ִתְסַּתֵּגְלָנה
 ִיְסַּתְּגלֹו

  ִתְסַּתֵּגְלָנה

Pasado 
 ִהְסַּתַּגְלִּתי

  
 ִהְסַּתַּגְלָּת
 ִהְסַּתַּגְלְּת
 ִהְסַּתֵּגל

 ִהְסַּתְּגָלה
 ִהְסַּתַּגְלנּו

  
 ִהְסַּתַּגְלֶּתם
 ִהְסַּתַּגְלֶּתן
 ִהְסַּתְּגלּו
  ִהְסַּתְּגלּו

Presente 
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
  ִמְסַּתְּגלֹות
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 שכנע

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַׁשעַׁשֲע
 ַׁשַעְׁשִעי

  
  
  
  

 ַׁשַעְׁשעּו
 ַׁשֲעַׁשְעָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַׁשֲעַׁשע

  
 ְּתַׁשֲעַׁשע
 ְּתַׁשֲעְׁשִעי
 ְיַׁשֲעַׁשע
 ְּתַׁשֲעַׁשע
 ְנַׁשֲעַׁשע

  
 ְּתַׁשֲעְׁשעּו

 ְּתַׁשֲעַׁשְעָנה
 ְיַׁשֲעְׁשעּו

  ְּתַׁשֲעַׁשְעָנה

Pasado 
 ִׁשֲעַׁשְעִּתי

  
 ִׁשֲעַׁשְעָּת
 ִׁשֲעַׁשְעְּת
 ִׁשֲעַׁשע

 ִׁשַעְׁשָעה
 ִׁשַעַׁשְענּו

  
 ִׁשֲעַׁשְעֶּתם
 ִׁשֲעַׁשְעֶּתן
 ִׁשַעְׁשעּו
  ִׁשַעְׁשעּו

Presente 
 ְמַׁשֲעֵׁשַע

 ְמַׁשֲעַׁשַעת
 ְמַׁשֲעֵׁשַע

 ְמַׁשֲעַׁשַעת
 ְמַׁשֲעֵׁשַע

 ְמַׁשֲעַׁשַעת
 ְמַׁשַעְׁשִעים

 עֹותְמַׁשַעְׁש
 ְמַׁשַעְׁשִעים
 ְמַׁשַעְׁשעֹות
 ְמַׁשַעְׁשִעים
  ְמַׁשַעְׁשעֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻגְלַּגל

  
 ְּתֻגְלַּגל
 ְּתֻגְלְּגִלי
 ְיֻגְלַּגל
 ְּתֻגְלַּגל
 ְנֻגְלַּגל

  
 ְּתֻגְלְּגלּו
 לָנהְּתֻגְלַּג
 ְיֻגְלְּגלּו

  ְּתֻגְלַּגלָנה

Pasado 
 ֻגְלַּגְלִּתי

  
 ֻגְלַּגְלָּת
 ֻגְלַּגְלְּת
 ֻגְלַּגל

 ֻגְלְּגָלה
 ֻגְלַּגְלנּו

  
 ֻגְלַּגְלֶּתם
 ֻגְלַּגְלֶּתן
 ֻגְלְּגלּו
  ֻגְלְּגלּו

Presente 
 ְמֻגְלָּגל

 ְמֻגְלֶּגֶלת
 ְמֻגְלָּגל

 ְמֻגְלֶּגֶלת
 לְמֻגְלָּג

 ְמֻגְלֶּגֶלת
 ְמֻגְלָּגִלים
 ְמֻגְלָּגלֹות
 ְמֻגְלָּגִלים
 ְמֻגְלָּגלֹות
 ְמֻגְלָּגִלים
  ְמֻגְלָּגלֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַּגְעֵּגַע
 ִהְתַּגְעְּגִעי

  
  
  
  

 ִהְתַּגְעְּגעּו
 ִהְתַּגְעַּגְעָנה

  
   

Futuro 
 ַּגעֶאְתַּגְע

  
 ִּתְתַּגְעַּגע
 ִּתְתַּגְעְּגִעי
 ִיְתַּגְעַּגע
 ִּתְתַּגְעַּגע
 ִנְתַּגְעַּגע

  
 ִּתְתַּגְעְּגעּו

 ִּתְתַּגְעַּגְעָנה
 ִיְתַּגְעְּגעּו

  ִּתְתַּגְעַּגְעָנה

Pasado 
 ִהְתַּגְעַּגְעִּתי

  
 ִהְתַּגְעַּגְעָּת
 ִהְתַּגְעַּגְעְּת
 ִהְתַּגְעַּגע

 ַּגְעְּגָעהִהְת
 ִהְתַּגְעַּגְעּנּו

  
 ִהְתַּגְעַּגְעֶּתם
 ִהְתַּגְעַּגְעֶּתן
 ִהְתַּגְעְּגעּו
  ִהְתַּגְעְּגעּו

Presente 
 ִמְתַּגְעֵּגַע

 ִמְתַּגְעַּגַעת
 ִמְתַּגְעֵּגַע

 ִמְתַּגְעַּגַעת
 ִמְתַּגְעֵּגַע

 ִמְתַּגְעַּגַעת
 ִמְתַּגְעְּגִעים
 ִמְתַּגְעְּגעֹות
 ִמְתַּגְעְּגִעים
 ִמְתַּגְעְּגעֹות
 ִמְתַּגְעְּגִעים
  ִמְתַּגְעְּגעֹות
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 ׂשכר

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים

 קֹותּבֹוְד
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ָּזַכרָנהִּת
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר
 ֶּכֶרתִנְז

 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים

 ְסִּכיםַּת
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ְסִּכיָמהַמ
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 לֻמְכָּפ

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְסַּתֵּגל
 ִהְסַּתְּגִלי

  
  
  
  

 ִהְסַּתְּגלּו
 ִהְסַּתֵּגְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתְּגִלי
 ִיְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִנְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתְּגלּו

 ִתְסַּתֵּגְלָנה
 ִיְסַּתְּגלֹו

  ִתְסַּתֵּגְלָנה

Pasado 
 ִהְסַּתַּגְלִּתי

  
 ִהְסַּתַּגְלָּת
 ִהְסַּתַּגְלְּת
 ִהְסַּתֵּגל
 הִהְסַּתְּגָל

 ִהְסַּתַּגְלנּו
  

 ִהְסַּתַּגְלֶּתם
 ִהְסַּתַּגְלֶּתן
 ִהְסַּתְּגלּו
  ִהְסַּתְּגלּו

Presente 
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות

 ִליםִמְסַּתְּג
  ִמְסַּתְּגלֹות
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 שלח

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְׁשַלח
 ִׁשְלִחי

  
  
  
  

 ִׁשְלחּו
 ְׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְׁשַלח

  
 ִּתְׁשַלח
 ִּתְׁשְלִחי
 ִיְׁשַלח
 ִּתְׁשַלח
 ִנְׁשַלח

  
 ִּתְׁשְלחּו

 ִּתְׁשַלְחָנה
 ִיְׁשְלחּו
  ָנהִּתְׁשַלְח

Pasado 
 ָׁשַלְחִּתי

  
 ָׁשַלְחָּת
 ָׁשַלְחְּת
 ָׁשַלח

 ָׁשְלָחה
 ָׁשַלְחנּו

  
 ְׁשַלְחֶּתם
 ְׁשַלְחֶּתן
 ָׁשְלחּו
  ָׁשְלחּו

Presente 
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
  ׁשֹוְלחֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָׁשַלח
 ִהָׁשְלִחי

  
  
  
  

 ִהָׁשְלחּו
 ִהָׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָׁשַלח

  
 ִּתָׁשַלח
 ִּתָׁשַלִחי
 ִיָׁשַלח
 ִּתָׁשַלח
 ִנָׁשַלח

  
 ִּתָׁשְלחּו

 ִּתָׁשַלְחָנה
 ִיָׁשְלחּו
  ַלְחָנהִּתָׁש

Pasado 
 ִנְׁשַלְחִּתי

  
 ִנְׁשַלְחָּת
 ִנְׁשַלְחְּת
 ִנְׁשַלח

 ִנְשְלָחה
 ִנְׁשַלְחנּו

  
 ִנְׁשַלְחֶּתם
 ִנְׁשַלְחֶּתן
 ִנְׁשְלחּו
  ִנְׁשְלחּו

Presente 
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלִחים
 תִנְׁשָלחֹו

 ִנְׁשָלִחים
 ִנְׁשָלחֹות
 ִנְׁשָלִחים
  ִנְׁשָלחֹות

 

http://www.VERBOSHEBREOS.COM.AR
http://www.CURSODEHEBREO.COM.AR


WWW.VERBOSHEBREOS.COM.AR 
WWW.CURSODEHEBREO.COM.AR 

377

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַּבַּטח
 ַבְּטִחי

  
  
  
  

 ַּבְּטחּו
 ַבַּטְחָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַבַּטח

  
 ְּתַבַּטח
 ְּתַבְּטִחי
 ְיַבַּטח
 ְּתַבַּטח
 ְנַבַּטח

  
 ְּתַבְּטחּו
 ְחָנהְּתַבַּט

 ְיַבַּטחּו
  ְּתַבַּטְחָנה

Pasado 
 ִּבַּטְחִּתי

  
 ִּבַּטְחָּת
 ִּבַּטְחְּת
 ִּבַּטח

 ִּבְּטָחה
 ִּבַּטְחנּו

  
 ִּבַּטְחֶּתם
 ִּבַּטְחֶּתן
 ִּבְטחּו
  ִּבְטחּו

Presente 
 ְמַבֵּטַח

 ְמַבַּטַחת
 ְמַבֵּטַח

 ְמַבַּטַחת
 ְמַבֵּטַח

 ְמַבַּטַחת
 ְּטִחיםְמַב

 ְמַבְּטחֹות
 ְמַבְּטִחים
 ְמַבְּטחֹות
 ְמַבְּטִחים
  ְמַבְּטחֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 דּוְיֻכְּב

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים

 דֹותְמֻכָּב
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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 שלט

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ְבְדקּוִי
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 םּבֹוְדִקי

 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ָּזַכרָנהִּת

  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִריםִנְזָּכ

 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים

 יםַנְסִּכ
  

 ַּתְסִּכימּו
 ַּתְסֵּכיְמָנה

 ַיְסִּכימּו
  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ִּכיםַמְס

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ַּפלֻּתְכ

 ֻנְכַּפל
  

 ֻּתְכְּפלּו
 ֻּתְכַּפְלָנה

 ֻיְכְּפלּו
  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְסַּתֵּגל
 ִהְסַּתְּגִלי

  
  
  
  

 ִהְסַּתְּגלּו
 ִהְסַּתֵּגְלָנה

  
   

Futuro 
 ְסַּתֵּגלֶא
  

 ִּתְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתְּגִלי
 ִיְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִנְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתְּגלּו

 ִתְסַּתֵּגְלָנה
 ִיְסַּתְּגלֹו

  ִתְסַּתֵּגְלָנה

Pasado 
 ִהְסַּתַּגְלִּתי

  
 ִהְסַּתַּגְלָּת
 ִהְסַּתַּגְלְּת
 ִהְסַּתֵּגל

 ִהְסַּתְּגָלה
 נּוִהְסַּתַּגְל

  
 ִהְסַּתַּגְלֶּתם
 ִהְסַּתַּגְלֶּתן
 ִהְסַּתְּגלּו
  ִהְסַּתְּגלּו

Presente 
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים

  ְּגלֹותִמְסַּת
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 שלם

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות

 ִריםִנְזָּכ
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְּברּוְיַד

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות

 ַדְּבִריםְמ
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות
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Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים

 ֻכָּבדֹותְמ
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים
 יָמהַמְסִּכ

 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ְכַּפְלָנהֻּת
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל
 ֶּפֶלתֻמְכ

 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְסַּתֵּגל
 ִהְסַּתְּגִלי

  
  
  
  

 ִהְסַּתְּגלּו
 ִהְסַּתֵּגְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִליִּתְסַּתְּג
 ִיְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִנְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתְּגלּו

 ִתְסַּתֵּגְלָנה
 ִיְסַּתְּגלֹו

  ִתְסַּתֵּגְלָנה

Pasado 
 ִהְסַּתַּגְלִּתי

  
 ִהְסַּתַּגְלָּת
 ִהְסַּתַּגְלְּת
 ִהְסַּתֵּגל

 ִהְסַּתְּגָלה
 ִהְסַּתַּגְלנּו

  
 ִהְסַּתַּגְלֶּתם

 ֶּתןִהְסַּתַּגְל
 ִהְסַּתְּגלּו
  ִהְסַּתְּגלּו

Presente 
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
  ִמְסַּתְּגלֹות
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 שלם

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים

  ָּכרֹותִנְז
 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ְרִּתיִדַּב

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות
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Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות

 ְסִּכיִמיםַמ
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו
  הֻּתְכַּפְלָנ

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות

 ְכָּפִליםֻמ
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְסַּתֵּגל
 ִהְסַּתְּגִלי

  
  
  
  

 ִהְסַּתְּגלּו
 ִהְסַּתֵּגְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתְּגִלי
 ִיְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתֵּגל

 ַּתֵּגלִנְס
  

 ִּתְסַּתְּגלּו
 ִתְסַּתֵּגְלָנה

 ִיְסַּתְּגלֹו
  ִתְסַּתֵּגְלָנה

Pasado 
 ִהְסַּתַּגְלִּתי

  
 ִהְסַּתַּגְלָּת
 ִהְסַּתַּגְלְּת
 ִהְסַּתֵּגל

 ִהְסַּתְּגָלה
 ִהְסַּתַּגְלנּו

  
 ִהְסַּתַּגְלֶּתם
 ִהְסַּתַּגְלֶּתן
 ִהְסַּתְּגלּו
  ִהְסַּתְּגלּו

Presente 
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
  ִמְסַּתְּגלֹות
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 שלם

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 יִהָּזְכִר

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר
 הִנְזְּכָר

 ִנְזַּכְרנּו
  

 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת

 ֵּברִד
 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות
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Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ַּבְדנּוֻּכ
  

 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת

 ַּכְמְּתִהְס
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ְלָּתֻהְכַּפ

 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְסַּתֵּגל
 ִהְסַּתְּגִלי

  
  
  
  

 ִהְסַּתְּגלּו
 ִהְסַּתֵּגְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתְּגִלי
 ִיְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִנְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתְּגלּו
 ְלָנהִתְסַּתֵּג
 ִיְסַּתְּגלֹו

  ִתְסַּתֵּגְלָנה

Pasado 
 ִהְסַּתַּגְלִּתי

  
 ִהְסַּתַּגְלָּת
 ִהְסַּתַּגְלְּת
 ִהְסַּתֵּגל

 ִהְסַּתְּגָלה
 ִהְסַּתַּגְלנּו

  
 ִהְסַּתַּגְלֶּתם
 ִהְסַּתַּגְלֶּתן
 ִהְסַּתְּגלּו
  ִהְסַּתְּגלּו

Presente 
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
  ִמְסַּתְּגלֹות
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 שלם

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 הִהָּזַכְרָנ

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם

 ְזַּכְרֶּתןִנ
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ֶּתםִדַּבְר

 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות
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Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ןֻּכַּבְדֶּת
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ִּכימּוַהְס
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ְסַּכְמנּוִה
  

 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל
 ָלהֻהְכְּפ

 ֻהְכַּפְלנּו
  

 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְסַּתֵּגל
 ִהְסַּתְּגִלי

  
  
  
  

 ִהְסַּתְּגלּו
 ִהְסַּתֵּגְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתְּגִלי
 ִיְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִנְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתְּגלּו

 ִתְסַּתֵּגְלָנה
 ִיְסַּתְּגלֹו
  הִתְסַּתֵּגְלָנ

Pasado 
 ִהְסַּתַּגְלִּתי

  
 ִהְסַּתַּגְלָּת
 ִהְסַּתַּגְלְּת
 ִהְסַּתֵּגל

 ִהְסַּתְּגָלה
 ִהְסַּתַּגְלנּו

  
 ִהְסַּתַּגְלֶּתם
 ִהְסַּתַּגְלֶּתן
 ִהְסַּתְּגלּו
  ִהְסַּתְּגלּו

Presente 
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ֵּגלִמְסַּת

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
  ִמְסַּתְּגלֹות
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 שלם

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ֵכרִּתָּז

 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות
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Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ַּבדְּתֻכ

 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם

 ְמֶּתןִהְסַּכ
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְסַּתֵּגל
 ְּגִליִהְסַּת

  
  
  
  

 ִהְסַּתְּגלּו
 ִהְסַּתֵּגְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתְּגִלי
 ִיְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִנְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתְּגלּו

 ִתְסַּתֵּגְלָנה
 ִיְסַּתְּגלֹו

  ִתְסַּתֵּגְלָנה

Pasado 
 ִהְסַּתַּגְלִּתי

  
 ַּתַּגְלָּתִהְס

 ִהְסַּתַּגְלְּת
 ִהְסַּתֵּגל

 ִהְסַּתְּגָלה
 ִהְסַּתַּגְלנּו

  
 ִהְסַּתַּגְלֶּתם
 ִהְסַּתַּגְלֶּתן
 ִהְסַּתְּגלּו
  ִהְסַּתְּגלּו

Presente 
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
  ִמְסַּתְּגלֹות
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 שלם

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 רִּתָּזֵכ
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ָּכרִנְז

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ִריְּתַדְּב
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ַדֵּברְמ

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות
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Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 דְּתֻכַּב
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ֶּבֶדתְמֻכ
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ִמיַּתְסִּכי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ְכַּפלֻּת

 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְסַּתֵּגל
 ִהְסַּתְּגִלי

  
  
  
  

 ִהְסַּתְּגלּו
 ִהְסַּתֵּגְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתְּגִלי
 ִיְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִנְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתְּגלּו

 ִתְסַּתֵּגְלָנה
 ִיְסַּתְּגלֹו

  ִתְסַּתֵּגְלָנה

Pasado 
 ִהְסַּתַּגְלִּתי

  
 ִהְסַּתַּגְלָּת
 ִהְסַּתַּגְלְּת

 ֵּגלִהְסַּת
 ִהְסַּתְּגָלה
 ִהְסַּתַּגְלנּו

  
 ִהְסַּתַּגְלֶּתם
 ִהְסַּתַּגְלֶּתן
 ִהְסַּתְּגלּו
  ִהְסַּתְּגלּו

Presente 
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים

 ְּגלֹותִמְסַּת
 ִמְסַּתְּגִלים
  ִמְסַּתְּגלֹות
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 שלם

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו
 רָנהִּתָּזַכ

 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר
 תִנְזֶּכֶר

 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר
 ֶרתְמַדֶּב

 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

http://www.VERBOSHEBREOS.COM.AR
http://www.CURSODEHEBREO.COM.AR


WWW.VERBOSHEBREOS.COM.AR 
WWW.CURSODEHEBREO.COM.AR 

400

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו
 ְדָנהְּתֻכַּב
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ִדיםְמֻכָּב

 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 יםַמְסִּכ

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ַּפלֻּתְכ

 ֻנְכַּפל
  

 ֻּתְכְּפלּו
 ֻּתְכַּפְלָנה

 ֻיְכְּפלּו
  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ְכָּפלֻמ

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְסַּתֵּגל
 ִהְסַּתְּגִלי

  
  
  
  

 ִהְסַּתְּגלּו
 ִהְסַּתֵּגְלָנה

  
   

Futuro 
 ֵּגלֶאְסַּת

  
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתְּגִלי
 ִיְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִנְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתְּגלּו

 ִתְסַּתֵּגְלָנה
 ִיְסַּתְּגלֹו

  ִתְסַּתֵּגְלָנה

Pasado 
 ִהְסַּתַּגְלִּתי

  
 ִהְסַּתַּגְלָּת
 ִהְסַּתַּגְלְּת
 ִהְסַּתֵּגל

 ִהְסַּתְּגָלה
 ִהְסַּתַּגְלנּו

  
 ִהְסַּתַּגְלֶּתם
 ִהְסַּתַּגְלֶּתן
 ִהְסַּתְּגלּו
  ִהְסַּתְּגלּו

Presente 
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים

  לֹותִמְסַּתְּג
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 שלם

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 יםִנְזָּכִר

 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות

 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 רּוְיַדְּב

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות

 ִריםְמַדְּב
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות
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Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים

 דֹותְמֻכָּב
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות

 

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ְסִּכימּוַי

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים
 הַמְסִּכיָמ

 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ַּפְלָנהֻּתְכ
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל
 ֶלתֻמְכֶּפ

 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְסַּתֵּגל
 ִהְסַּתְּגִלי

  
  
  
  

 ִהְסַּתְּגלּו
 ִהְסַּתֵּגְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתֵּגל
 יִּתְסַּתְּגִל
 ִיְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִנְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתְּגלּו

 ִתְסַּתֵּגְלָנה
 ִיְסַּתְּגלֹו

  ִתְסַּתֵּגְלָנה

Pasado 
 ִהְסַּתַּגְלִּתי

  
 ִהְסַּתַּגְלָּת
 ִהְסַּתַּגְלְּת
 ִהְסַּתֵּגל

 ִהְסַּתְּגָלה
 ִהְסַּתַּגְלנּו

  
 ִהְסַּתַּגְלֶּתם
 ןִהְסַּתַּגְלֶּת
 ִהְסַּתְּגלּו
  ִהְסַּתְּגלּו

Presente 
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
  ִמְסַּתְּגלֹות
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 שמע

Binyanim : ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְׁשַלח
 ִׁשְלִחי

  
  
  
  

 ִׁשְלחּו
 ְׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְׁשַלח

  
 ִּתְׁשַלח
 ִּתְׁשְלִחי
 ִיְׁשַלח
 ִּתְׁשַלח
 ִנְׁשַלח

  
 ִּתְׁשְלחּו

 ִּתְׁשַלְחָנה
 ִיְׁשְלחּו

  ִּתְׁשַלְחָנה

Pasado 
 ָׁשַלְחִּתי

  
 ָׁשַלְחָּת
 ָׁשַלְחְּת
 ָׁשַלח

 ָׁשְלָחה
 ָׁשַלְחנּו

  
 ְׁשַלְחֶּתם
 ְׁשַלְחֶּתן
 ָׁשְלחּו
  ָׁשְלחּו

Presente 
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוֵלַח

 ׁשֹוַלַחת
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
 ׁשֹוְלחֹות
 ׁשֹוְלִחים
  ׁשֹוְלחֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָׁשַלח
 ִהָׁשְלִחי

  
  
  
  

 ִהָׁשְלחּו
 ִהָׁשַלְחָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָׁשַלח

  
 ִּתָׁשַלח
 ִּתָׁשַלִחי
 ִיָׁשַלח
 ִּתָׁשַלח
 ִנָׁשַלח

  
 ִּתָׁשְלחּו

 ִּתָׁשַלְחָנה
 ִיָׁשְלחּו

  ִּתָׁשַלְחָנה

Pasado 
 ִנְׁשַלְחִּתי

  
 ִנְׁשַלְחָּת

 ַלְחְּתִנְׁש
 ִנְׁשַלח

 ִנְשְלָחה
 ִנְׁשַלְחנּו

  
 ִנְׁשַלְחֶּתם
 ִנְׁשַלְחֶּתן
 ִנְׁשְלחּו
  ִנְׁשְלחּו

Presente 
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלח

 ִנְׁשַלַחת
 ִנְׁשָלִחים
 ִנְׁשָלחֹות
 ִנְׁשָלִחים
 ִנְׁשָלחֹות
 ִנְׁשָלִחים
  ִנְׁשָלחֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ַּבַּטח
 ַבְּטִחי

  
  
  
  

 ַּבְּטחּו
 ַבַּטְחָנה

  
   

Futuro 
 ַאְבִטיַח

  
 ַּתְבִטיַח
 ַּתְבִטיִחי
 ַיְבִטיַח
 ַּתְבִטיַח
 ַנְבִטיַח

  
 ַּתְבִטיחּו
 ַּתְבַטְחָנה
 ַיְבִטיחּו

  ַּתְבַטְחָנה

Pasado 
 ְחִּתיִהְבַט

  
 ִהְבַטְחָּת
 ִהְבַטְחְּת
 ִהְבִטיח

 ִהְבִטיָחה
 ִהְבַטְחנּו

  
 ִהְבַטְחֶּתם
 ִהְבַטְחֶּתן
 ִהְבִטיחּו
  ִהְבִטיחּו

Presente 
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיַח

 ַמְבִטיָחה
 ַמְבִטיִחים
 ַמְבִטיחֹות
 ַמְבִטיִחים
 תַמְבִטיחֹו

 ַמְבִטיִחים
  ַמְבִטיחֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְתַּבַּקע
 ִהְתַּבְּקִעי

  
  
  
  

 ִהְתַּבְּקעּו
 ִהְתַּבַּקְעָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְתַּבַּקע

  
 ִּתְתַּבַּקע
 ִּתְתַּבְּקִעי
 ִיְתַּבַּקע
 ִּתְתַּבַּקע
 ִנְתַּבַּקע

  
 ְּקעּוִּתְתַּב

 ִתְתַּבַּקְעָנה
 ִיְתַּבְּקעֹו

  ִתְתַּבַּקְעָנה

Pasado 
 ִהְתַּבַּקְעִּתי

  
 ִהְתַּבַּקְעָּת
 ִהְתַּבַּקְעְּת
 ִהְתַּבַּקע

 ִהְתַּבְּקָעה
 ִהְתַּבַּקְענּו

  
 ִהְתַּבַּקְעֶּתם
 ִהְתַּבַּקְעֶּתן
 ִהְתַּבְּקעּו
  ִהְתַּבְּקעּו

Presente 
 ַעִמְתַּבֵּק

 ִמְתַּבַּקַעת
 ִמְתַּבֵּקַע

 ִמְתַּבַּקַעת
 ִמְתַּבֵּקַע

 ִמְתַּבַּקַעת
 ִמְתַּבְּקִעים
 ִמְתַּבְּקעֹות
 ִמְתַּבְּקִעים
 ִמְתַּבְּקעֹות
 ִמְתַּבְּקִעים
  ִמְתַּבְּקעֹות
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 שמר

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם

 ֶּתןִנְזַּכְר
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות
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Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 םִדַּבְרֶּת
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן

 ְּבדּוֻּכ
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְסַּתֵּגל
 ִהְסַּתְּגִלי

  
  
  
  

 ִהְסַּתְּגלּו
 ִהְסַּתֵּגְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתְּגִלי
 ִיְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִנְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתְּגלּו

 ִתְסַּתֵּגְלָנה
 ִיְסַּתְּגלֹו

  ִתְסַּתֵּגְלָנה

Pasado 
 ִהְסַּתַּגְלִּתי

  
 ִהְסַּתַּגְלָּת

 ַּתַּגְלְּתִהְס
 ִהְסַּתֵּגל

 ִהְסַּתְּגָלה
 ִהְסַּתַּגְלנּו

  
 ִהְסַּתַּגְלֶּתם
 ִהְסַּתַּגְלֶּתן
 ִהְסַּתְּגלּו
  ִהְסַּתְּגלּו

Presente 
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות

 ְסַּתְּגִליםִמ
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
  ִמְסַּתְּגלֹות
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 שמש

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ִריםְמַדְּב

 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ּוְיֻכְּבד

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 תְמֻכָּבדֹו

 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְסַּתֵּגל
 ִהְסַּתְּגִלי

  
  
  
  

 ִהְסַּתְּגלּו
 ִהְסַּתֵּגְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתְּגִלי
 ִיְסַּתֵּגל
 לִּתְסַּתֵּג
 ִנְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתְּגלּו

 ִתְסַּתֵּגְלָנה
 ִיְסַּתְּגלֹו

  ִתְסַּתֵּגְלָנה

Pasado 
 ִהְסַּתַּגְלִּתי

  
 ִהְסַּתַּגְלָּת
 ִהְסַּתַּגְלְּת
 ִהְסַּתֵּגל

 ִהְסַּתְּגָלה
 ִהְסַּתַּגְלנּו

  
 ִהְסַּתַּגְלֶּתם
 ִהְסַּתַּגְלֶּתן
 ִהְסַּתְּגלּו

  ְּגלּוִהְסַּת

Presente 
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
  ִמְסַּתְּגלֹות
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 שפט

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִקיִּבְד

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 םְּבַדְקֶּת
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  
 ָּזְכרּוִה

 ִהָּזַכְרָנה
  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות
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 שקל

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ְזַּכְרנּוִנ
  

 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות
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 שקף

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים

  רֹותִנְזָּכ
 

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 יִדַּבְרִּת

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים

  ְּברֹותְמַד
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו
  ָנהַּתְסֵּכיְמ

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים

 ִּכימֹותַמְס
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְסַּתֵּגל
 ִהְסַּתְּגִלי

  
  
  
  

 ִהְסַּתְּגלּו
 ִהְסַּתֵּגְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתְּגִלי
 ִיְסַּתֵּגל

 ַּתֵּגלִּתְס
 ִנְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתְּגלּו

 ִתְסַּתֵּגְלָנה
 ִיְסַּתְּגלֹו

  ִתְסַּתֵּגְלָנה

Pasado 
 ִהְסַּתַּגְלִּתי

  
 ִהְסַּתַּגְלָּת
 ִהְסַּתַּגְלְּת
 ִהְסַּתֵּגל

 ִהְסַּתְּגָלה
 ִהְסַּתַּגְלנּו

  
 ִהְסַּתַּגְלֶּתם
 ִהְסַּתַּגְלֶּתן
 ִהְסַּתְּגלּו

  ְסַּתְּגלּוִה

Presente 
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
  ִמְסַּתְּגלֹות
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 שקר

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ְרנּוִדַּב

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות
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 ׂשרף

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות
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 שרת

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ָּבֵר
 ָּבְרִכי

  
  
  
  

 ָּברְכּו
 ָּבָרְכָנה

  
   

Futuro 
 ֲאָבֵר

  
 ְּתָבֵר

 ְּתָבְרִכי
 ְיָבֵר
 ְּתָבֵר
 ְנָבֵר

  
 ְּתָבְרִכּו

 ְּתָבֵרְכָנה
 ְיָבְרִכּו

  ְּתָבֵרְכָנה

Pasado 
 ֵּבַרְכִּתי

  
 ֵּבַרְכָּת
 ֵּבַרְכְּת

 )ֵּבַר (ֵּבֵר
 ֵּבְרָכה
 ֵּבַרְכנּו

  
 ֵּבַרְכֶּתם
 ֵּבַרְכֶּתן
 ֵּבְרכּו
  ֵּבְרכּו

Presente 
 ְמָבֵר

 ְמָבֶרֶכת
 ְמָבֵר

 ְמָבֶרֶכת
 ְמָבֵר

 ְמָבֶרֶכת
 ְמָבְרִכים
 ְמָבְרכֹות
 ְמָבְרִכים
 ְמָבְרכֹות
 ְמָבְרִכים
  ְמָבְרכֹות
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 שתף

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 ְנַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת

 רִדֵּב
 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו

 ְּתֻכַּבְדָנה
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ְדנּוֻּכַּב

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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Binyanim :ִהְתַּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ִהְסַּתֵּגל
 ִהְסַּתְּגִלי

  
  
  
  

 ִהְסַּתְּגלּו
 ִהְסַּתֵּגְלָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתְּגִלי
 ִיְסַּתֵּגל
 ִּתְסַּתֵּגל
 ִנְסַּתֵּגל

  
 ִּתְסַּתְּגלּו

 ִתְסַּתֵּגְלָנה
 ִיְסַּתְּגלֹו

  ִתְסַּתֵּגְלָנה

Pasado 
 ְסַּתַּגְלִּתיִה
  

 ִהְסַּתַּגְלָּת
 ִהְסַּתַּגְלְּת
 ִהְסַּתֵּגל

 ִהְסַּתְּגָלה
 ִהְסַּתַּגְלנּו

  
 ִהְסַּתַּגְלֶּתם
 ִהְסַּתַּגְלֶּתן
 ִהְסַּתְּגלּו
  ִהְסַּתְּגלּו

Presente 
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל

 ִמְסַּתֶּגֶלת
 ִמְסַּתֵּגל
 ֶלתִמְסַּתֶּג

 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
 ִמְסַּתְּגלֹות
 ִמְסַּתְּגִלים
  ִמְסַּתְּגלֹות
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 תחל

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ִמיַּתְסִּכי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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 תכנת

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַּפְרֵסם
 ַּפְרְסִמי

  
  
  
  

 ַּפְרְסמּו
 Sְמָנהַּפְרֵס

  
   

Futuro 
 ֲאַפְרֵסם

  
 ְּתַפְרֵסם
 ְּתַפְרְסִמי

 ְיַקֵּים
 ְּתַפְרֵסם
 ְנַפְרֵסם

  
 ְּתַפְרְסמּו

 ְּתַפְרֵסְמָנה
 ְיַפְרְסמּו

  ְּתַפְרֵסְמָנה

Pasado 
 ִּפְרַסְמִּתי

  
 ִּפְרַסְמָּת
 ִּפְרַּסְמְּת
 ִּפְרֵסם

 ִּפְרְסָמה
 ִּפְרַסְמנּו

  
 ְרַסְמתםִּפ

 ִּפְרַסְמֶּתן
 ִּפְרְסמּו
  ִּפְרְסמּו

Presente 
 ְמַפְרֵסם

 ְמַפְרֶסֶמת
 ְמַפְרֵסם

 ְמַפְרֶסֶמת
 ְמַפְרֵסם

 ְמַפְרֶסֶמת
 ְמַפְרְסִמים
 ְמַפְרְסמֹות
 ְמַפְרְסִמים
 ְמַפְרְסמֹות
 ְמַפְרְסִמים
  ְמַפְרְסמֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻגְלַּגל

  
 ְּתֻגְלַּגל
 ְּתֻגְלְּגִלי
 ְיֻגְלַּגל
 ְּתֻגְלַּגל
 ְנֻגְלַּגל

  
 ְּתֻגְלְּגלּו

 ְּתֻגְלַּגלָנה
 ְיֻגְלְּגלּו

  ְּתֻגְלַּגלָנה

Pasado 
 ֻגְלַּגְלִּתי

  
 ֻגְלַּגְלָּת
 ֻגְלַּגְלְּת
 ֻגְלַּגל
 הֻגְלְּגָל

 ֻגְלַּגְלנּו
  

 ֻגְלַּגְלֶּתם
 ֻגְלַּגְלֶּתן
 ֻגְלְּגלּו
  ֻגְלְּגלּו

Presente 
 ְמֻגְלָּגל

 ְמֻגְלֶּגֶלת
 ְמֻגְלָּגל

 ְמֻגְלֶּגֶלת
 ְמֻגְלָּגל

 ְמֻגְלֶּגֶלת
 ְמֻגְלָּגִלים
 ְמֻגְלָּגלֹות
 ְמֻגְלָּגִלים
 ְמֻגְלָּגלֹות
 ְמֻגְלָּגִלים
  ְמֻגְלָּגלֹות
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 תמד

Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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 תמך

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 קּוִיְבְד
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים

 ֹוְדקֹותּב
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 רָנהִּתָּזַכ

  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות
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 תפס

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ְקָנהִּתְבדֹ
 ִיְבְדקּו

  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות

 ֹוְדִקיםּב
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו
 ָנהִּתָּזַכר

 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות
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 תקן

Binyanim :ִּפֵעל 

Imperativo 
  
  

 ַדֵּבר
 ַדְּבִרי

  
  
  
  

 ַדְּברּו
 ַדֵּבְרָנה

  
   

Futuro 
 ֲאַדֵּבר

  
 ְּתַדֵּבר
 ְּתַדְּבִרי
 ְיַדֵּבר
 ְּתַדֵּבר
 רְנַדֵּב

  
 ְּתַדֵּברּו

 ְּתַדֵּבְרָנה
 ְיַדְּברּו

  ְּתַדֵּבְרָנה

Pasado 
 ִדַּבְרִּתי

  
 ִדַּבְרָּת
 ִדַּבְרְּת
 ִדֵּבר

 ִדְּבָרה
 ִדַּבְרנּו

  
 ִדַּבְרֶּתם
 ִדַּבְרֶּתן
 ִדְּברּו
  ִדְּברּו

Presente 
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ְמַדֶּבֶרת
 ְמַדֵּבר

 ַדֶּבֶרתְמ
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
 ְמַדְּברֹות
 ְמַדְּבִרים
  ְמַדְּברֹות

 

Binyanim :ֻּפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ֲאֻכָּבד

  
 ְּתֻכַּבד
 ְּתֻכְּבִדי
 ְיֻכַּבד
 ְּתֻכַּבד
 ְנֻכַּבד

  
 ְּתֻכְּבדּו
 ְדָנהְּתֻכַּב
 ְיֻכְּבדּו

  ְּתֻכַּבְדָנה

Pasado 
 ֻּכַּבְדִּתי

  
 ֻּכַּבְדָּת
 ֻּכַּבְדְּת
 ֻּכַּבד

 ֻּכְּבָדה
 ֻּכַּבְדנּו

  
 ֻּכַּבְדֶּתם
 ֻּכַּבְדֶּתן
 ֻּכְּבדּו
  ֻּכְּבדּו

Presente 
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ְמֻכָּבד

 ְמֻכֶּבֶדת
 ִדיםְמֻכָּב

 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
 ְמֻכָּבדֹות
 ְמֻכָּבִדים
  ְמֻכָּבדֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים

 יםַנְסִּכ
  

 ַּתְסִּכימּו
 ַּתְסֵּכיְמָנה

 ַיְסִּכימּו
  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ִּכיםַמְס

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות
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 תקף

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 קִּתְבדֹ
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם
 ְּבַדְקֶּתן
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 קּבֹוֵד

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 יִּתָּזְכִר
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ִנְזַּכְרֶּתם
 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 רִנְזָּכ

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 ַהְסֵּכים

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ְסִּכיםַא
  

 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת
 ִהְסִּכים

 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ןִהְסַּכְמֶּת
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם

 ְלֶּתןֻהְכַּפ
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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 תרם

Binyanim :ָּפַעל 

Imperativo 
  
  

 ְּבדֹק
 ִּבְדִקי

  
  
  
  

 ִּבְדקּו
 ְּבדְֹקָנה

  
   

Futuro 
 ֶאְבדֹק

  
 ִּתְבדֹק
 ִּתְבְדִקי
 ִיְבדֹק
 ִּתְבדֹק

  
  

 ִּתְבְדקּו
 ִּתְבדְֹקָנה

 ִיְבְדקּו
  ִּתְבדְֹקָנה

Pasado 
 ָּבַדְקִּתי

  
 ָּבַדְקָּת
 ָּבַדְקְּת
 ָּבַדק

 ָּבְדָקה
 ָּבַדְקנּו

  
 ְּבַדְקֶּתם

 ֶּתןְּבַדְק
 ָּבְדקּו
  ָּבְדקּו

Presente 
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוֵדק

 ּבֶוֹדֶקת
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
 ּבֹוְדקֹות
 ּבֹוְדִקים
  ּבֹוְדקֹות

 

Binyanim : ִנְפַעל 

Imperativo 
  
  

 ִהָּזְכר
 ִהָּזְכִרי

  
  
  
  

 ִהָּזְכרּו
 ִהָּזַכְרָנה

  
   

Futuro 
 ֶאָּזֵכר

  
 ִּתָּזֵכר
 ִּתָּזְכִרי
 ִיָּזֵכר
 ִּתָּזֵכר
 ִנָּזֵכר

  
 ִּתָּזְכרּו

 ִּתָּזַכרָנה
 ִּתָּזַכרָנה
  ִּתָּזַכרָנה

Pasado 
 ִנְזַּכְרִּתי

  
 ִנְזַּכְרָּת
 ִנְזַּכְרְּת
 ִנְזַּכר

 ִנְזְּכָרה
 ִנְזַּכְרנּו

  
 ְרֶּתםִנְזַּכ

 ִנְזַּכְרֶּתן
 ִנְזַּכרּו
  ִנְזַּכרּו

Presente 
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכר

 ִנְזֶּכֶרת
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
 ִנְזָּכרֹות
 ִנְזָּכִרים
  ִנְזָּכרֹות
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Binyanim :ִהְפִעל 

Imperativo 
  
  

 ָהֵבא
 יםַהְסֵּכ

  
  
  
  

 ַהְסִּכימּו
 ַהְסֵּכיְמָנה

  
   

Futuro 
 ַאְסִּכים

  
 ַּתְסִּכים
 ַּתְסִּכיִמי
 ַיְסִּכים
 ַּתְסִּכים
 ַנְסִּכים

  
 ַּתְסִּכימּו

 ַּתְסֵּכיְמָנה
 ַיְסִּכימּו

  ַּתְסֵּכיְמָנה

Pasado 
 ִהְסַּכְמִּתי

  
 ִהְסַּכְמָּת
 ִהְסַּכְמְּת

 ִּכיםִהְס
 ִהְסִּכיָמה
 ִהְסַּכְמנּו

  
 ִהְסַּכְמֶּתם
 ִהְסַּכְמֶּתן
 ִהְסִּכמּו
  ִהְסִּכמּו

Presente 
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכים

 ַמְסִּכיָמה
 ַמְסִּכיִמים
 ַמְסִּכימֹות
 ַמְסִּכיִמים
 ְמִביאֹות

 ַמְסִּכימֹות
  ַמְסִּכימֹות

 

Binyanim :ֻהְפַעל 

Imperativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Futuro 
 ָֻאְכַּפל

  
 ֻּתְכַּפל
 ֻּתְכְּפִלי
 ֻיְכַּפל
 ֻּתְכַּפל
 ֻנְכַּפל

  
 ֻּתְכְּפלּו

 ֻּתְכַּפְלָנה
 ֻיְכְּפלּו

  ֻּתְכַּפְלָנה

Pasado 
 ֻהְכַּפְלִּתי

  
 ֻהְכַּפְלָּת
 ֻהְכַּפְלְּת
 ֻהְכַּפל

 ֻהְכְּפָלה
 ֻהְכַּפְלנּו

  
 ֻהְכַּפְלֶּתם
 ֻהְכַּפְלֶּתן
 ֻהְכְּפלּו
  ֻהְכְּפלּו

Presente 
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפל

 ֻמְכֶּפֶלת
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
 ֻמְכָּפלֹות
 ֻמְכָּפִלים
  ֻמְכָּפלֹות
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