למד
Learn
ִללְמֹוד
Pronoun

ֲא נִי
ֲא נִי
ַתָ ה
ַתְ
הּו
הִי
ֲא נַחְנּו
ֲא נַחְנּו
ַאתֶ ם
ַאתֶ ן
הֵם
הֵן
ִלימּוד
ְלהִתְ ַלמֵד
ְמ ַלמֵד
ְמ ַלמֶדֶ ת
ְמ ַלמְדִ ים
ְמ ַל ְמדֹות

to study
Person
)I (male
)I (female
)you (male
)you (female
he
she
)we (male
)we (female
)you (male pl.
)you (female pl.
)they (male pl.
)they (female pl.
instruction
be an apprentice
)instructor (m
)instructor (f
)instructors (m
)instructors (f

ְל ַלמֵד
learn

learned

will learn

לֹומֵד
לֹומֶדֶ ת
לֹומֵד
לֹומֶדֶ ת
לֹומֵד
לֹומֶדֶ ת
לֹומְדִ ים
לֹומְדֹות
לֹומְדִ ים
לֹומְדֹות
לֹומְדִ ים
לֹומְדֹות

ָלמַדְ תִ י
ָלמַדְ תִ י
ָלמַדְ תָ
ָלמַדְ תְ
ָלמַד
ָלמְדָ ה
ָלמַדְ נּו
ָלמַדְ נּו
ְלמַדְ תֶ ם
ְלמַדְ תֶ ן
ַלמְדּו
ַלמְדּו

ֶ ְלמַד
ֶ ְלמַד
תִ ְלמַד
תִ ְלמְדִ י
י ִ ְלמַד
תִ ְלמַד
נִ ְלמַד
נִ ְלמַד
תִ ְלמְדּו
תִ ְלמַדְ נָה
י ִ ְלמְדּו
תִ ְלמַדְ נָה

learning

תַ לְמּוד

ְלמִידָ ה
ְל ִה ַלמֵד
מְלּומָד
מְלּומֶדֶ ת
מְלּומְדִ ים
מְלּומְדֹות

!learn

ְלמַד
ִלמְדִ י

ִלמְדּו
ְלמַדְ נָה

Talmud

to teach
taught

will teach

ְמ ַלמֵד
ְמ ַלמֶדֶ ת
ְמ ַלמֵד
ְמ ַלמֶדֶ ת
ְמ ַלמֵד
ְמ ַלמֶדֶ ת
ְמ ַלמְדִ ים
ְמ ַלמְדֹות
ְמ ַלמְדִ ים
ְמ ַלמְדֹות
ְמ ַלמְדִ ים
ְמ ַלמְדֹות

ִלמַדְ תִ י
ִלמַדְ תִ י
ִלמַדְ תָ
ִלמַדְ תְ
לִימֵד
לִי ְמדָ ה
ִלמַדְ נּו
ִלמַדְ נּו
ִלמַדְ תֶ ם
ִלמַדְ תֶ ן
לִימְדְ ּו
לִימְדְ ּו

ֲא ַלמֵד
ֲא ַלמֵד
תְ ַלמֵד
תְ ַלמְדִ י
י ְ ַלמֵד
תְ ַלמֵד
נְ ַלמֵד
נְ ַלמֵד
תְ ַלמְדּו
תְ ַלמֵדְ נָה
י ְ ַלמְדּו
תְ ַלמֵדְ נָה

ַלמְדָ ן

scholar

teach

לֹומֵד

to be studied
)learned person (m
)learned person (f
)learned persons (m
)learned persons (f

ַלמְדָ נִי
ַלמְדָ נִית
ַלמְדָ נִיי ִם
ַלמְדָ נִיֹות

)studious (m
)studious (f
)studious (mp
)studious (fp

נִ ְלמַד
נִ ְלמֶדֶ ת
נִ ְלמַדִ ים
נִ ְלמַדֹות

)studied (m
)studied (f
)studied (mp
)studied (fp

ָלמִיד
ְלמִידַ ה
ְלמִידִ ים
ְלמִידֹות

!teach

ַלמֵד
ַלמְדִ י

ַלמְדּו
ַלמֵדְ נָה

learner
)learnable (m
)learnable (f
)learnable (mp
)learnable (fp

