
Lezione 12! 

Passato di piel: 

esempio: 

1.Insegnare-lelamed-ללמד 

 ל.מ.ד

 limadti לימדתי

 limadet לימדת

 limadta לימדת

 limed לימד

 limda לימדה

 limadnu לימדנו

 limadtem לימדתם

 limadten לימדתן

 limdu לימדו

2.parlare-ledaber-לדבר 

 ד.ב.ר

 dibarti דיברתי

 dibarta דיברת

 dibart דיברת

 diber דיבר

 dibra דיברה

 dibarnu דיברנו



 dibartem דיברתם

 dibarten דיברתן

 dibru דיברו

3.Visitare/criticare-levaker-לבקר 

 ב.ק.ר

 bikarti ביקרתי

 bikarta ביקרת

 bikart ביקרת

 biker ביקר

 bikra ביקרה

 bikarnu ביקרנו

 bikartem ביקרתם

 bikarten ביקרתן

 bikru ביקרו

4.raccontare/tagliare i capelli-lessaper-לספר 

 ס.פ.ר

 siparti סיפרתי

 siparta סיפרת

 sipart סיפרת

 siper סיפר

 sipra סיפרה

 siparnu סיפרנו



 sipartem סיפרתם

 siparten סיפרתן

 sipru סיפרו

5.pagare-leshalem-לשלם 

 ש.ל.מ

 shilamtiשילמתי

 shilamta שילמת

 shilamt שילמת

 shilem שילם

 shilma שילמה

 shilamnu שילמנו

 shilamtem שילמתם

 shilamten שילמתן

 shilmu שילמו

*regole- 

1.la seconda lettera della radice ha dagesh chazk strutturale. 

2. Nella prima e seconda persona la seconda lettera è 
punteggiata con A. 

3.Nella terza persona:  

lui e punteggiato con e, appunto Piel. Lei e loro-assenza di 
vocale, con shva, per spostamento dell’accento. 

Compiti da fare a casa- 



1. Verbo recitare-lesachek-לשחק 
 ש.ח.ק

   2. Verbo suonare-lenaghen-לנגן 

 נ.ג.נ

Terzo gruppo in Piel: 

pulire-lenakot-לנקות 

י/הנ.ק.  

 nikiti ניקיתי

 nikita ניקית

 nikit ניקית

 nika ניקה

 nikta ניקתה

 nikinu ניקינו

 nikitem ניקיתם

 nikiten ניקיתן

 niku ניקו

*le regole sono le stesse di Kal 

A casa fare: 

1.aspettare-lechakot-לחכות 

 ח.כ.י/ה

2.sperare-lekavot-לקוות 

 ק.ו.י/ה



3.tentare-lenassot-לנסות 

 נ.ס.י/ה

4.cambiare-leshanot-לשנות 

 ש.נ.י/ה

Ripasso Dalla Lezione Precedente! 

Traduci in italiano: 

.היו לי חצילים סגולים.1  

היא אכלה תפוזים..2  

.היו לו זיתים שחורים.3  

. הייתה לה גבינה צהובה.4  

.היו להם עגבניות טריות.5  

.היה לנו פלפל אדום.6  

.היה להם לימון צהוב.7  

.היה לך גזר כתום.8  

.היה לה שיער שחור.9  

.היה לי בשר אדום.10  
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penna(f)-et-עט 

matita(M)-iparon-עפרון 

quaderno(f)-machberet-מחברת 

intervallo(f)-Afsaka-הפסקה 

accanto a lui-al yado-על ידו 



*si declina a seconda del pronome. 

Ad esempio: accanto a me- al yadi-על ידי 

La stessa cosa riguarda il nome! 

Amabile(M)-chaviv-חביב plurale-chavivim-חביבים 

Amabile (F)-chaviva-  חביבה plurale-chavivot-חביבות 

Domani-machar-מחר 

Ultimo-acharon-אחרון 

Ultima-acharona-אחרונה 

Ultimi-acharonim-אחרונים 

Ultime-acharonot-אחרונות 
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fine-sof-סוף 

Finalmente-sof sof- סוף סוף 

Dirigente-menael-מנהל 

 

 

 


