
 
 

 
 תרגול אוצר מילים: 100 הפעלים החשובים ביותר

 

 רשימה של פעלים חשובים (בלי תחיליות נתיקות)
 

ge לא יקבל (Partizip II) הפועל בזמן עבר ,be או ver, er טיפ מס' 1: אם הפועל מתחיל בתחילית 
(versuchen → versucht) .בתחילתו 

 
.(Partizip II) בזמן עבר ge לא יתווסף בתחילתו של הפועל ,ieren טיפ מס' 2: כשבפועל מופיעה המוספית 

(telefonieren → telefoniert) 
 

:Perfect-מאשר ב Präteritum-טיפ מס' 3: בשימוש בפעלים הבאים עדיף לכם להשתמש ב 
 
 

sein (war, warst, war, waren, wart) 
haben (hatte, hattest, hatte, hatten, hattet) 
können (konnte, konntest, konnte, konnten, konntet)  
müssen (musste, musstest, musste, mussten, musstet) 
dürfen (durfte, durftest, durfte, durften, durftet) 
sollen (sollte, solltest, sollte, sollten, solltet) 
wollen (wollte, wolltest, wollte, wollten, wolltet) 

 
 

 טיפ מס' 4: לפועל möchten אין צורה בזמן עבר. ניתן להשתמש בו רק בזמן הווה.
 

 פעלים שבצורת העבר שלהם משתמשים בפועל sein כפועל עזר מסומנים בירוק.
 

Infinitiv Partizip II תרגום 

sein gewesen (sein) (to be) להיות 

haben gehabt (to have) יש 

werden geworden (sein) to) להיות (בעתיד), נהיה 
(become 

können gekonnt להיות יכול 

müssen gemusst להיות חייב 

dürfen gedurft מותר, יכול 

sollen gesollt להיות צריך 

www.easygerman.co.il                                                                                      100 הפעלים החשובים ביותר 



 
 

wollen gewollt לרצות 

möchten - להיות מעוניין לקבל, לרצות 

mögen gemocht לחבב 

lieben geliebt לאהוב 

machen gemacht (make) לעשות 

brauchen gebraucht ..להזדקק ל 

tun getan (do) לעשות 

schlafen geschlafen לישון 

gehen gegangen (sein) ללכת 

springen gesprungen (sein) לקפוץ 

rennen gerannt (sein) לרוץ 

laufen gelaufen (sein) ללכת 

wandern gewandert (sein) (במסלול, ביער וכדומה) לטייל 

fahren gefahren (sein) לנסוע 

reisen gereist (sein) (בעולם) לטייל 

schwimmen geschwommen (sein) לשחות 

kommen gekommen (sein) לבוא 

bleiben geblieben (sein) להישאר 

stehen gestanden (sein) לעמוד 

sitzen gesessen לשבת 

stellen gestellt לשים 

legen gelegt להניח 

denken gedacht לחשוב 

glauben geglaubt להאמין 

meinen gemeint להתכון 

verstehen verstanden להבין 

sagen gesagt לומר 
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fragen gefragt לשאול 

antworten geantwortet לענות 

bitten gebeten לבקש 

rufen gerufen (למישהו) לקרוא בקול 

hören gehört לשמוע 

sprechen gesprochen לדבר 

streiten gestritten לריב 

schreien geschrien  לצעוק 

fühlen gefühlt להרגיש 

lachen gelacht לצחוק 

lächeln gelächelt לחייך 

weinen geweint לבכות 

geben gegeben לתת 

nehmen genommen לקחת 

bekommen bekommen לקבל 

schenken geschenkt לתת במתנה 

lernen gelernt to ,ללמוד (לרוב בבית ספר 
(learn 

studieren studiert (to study ,באוניברסיטה) ללמוד 

erklären erklärt להסביר 

erzählen erzählt לספר, לפרט 

bestehen bestanden (מבחן) לעבור 

arbeiten  gearbeitet לעבוד 

lesen gelesen לקרוא 

schreiben geschrieben לכתוב 

singen gesungen לשיר 

tanzen getanzt לרקוד 
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malen gemalt לצייר 

spielen gespielt לשחק 

rauchen geraucht לעשן 

telefonieren telefoniert להתקשר 

sehen gesehen לראות 

kennen gekannt להכיר 

erkennen erkannt לזהות 

beginnen begonnen להתחיל 

versuchen versucht לנסות 

besuchen besucht לבקר 

suchen gesucht לחפש 

finden gefunden למצוא 

zeigen gezeigt להראות 

heißen geheißt (בשם) להיקרא 

nennen genannt לכנות 

wohnen gewohnt לגור 

leben gelebt לחיות 

schließen geschlossen לסגור 

öffnen geöffnet לפתוח 

gewinnen gewonnen לנצח 

verlieren verloren להפסיד 

warten gewartet לחכות 

schicken geschickt לשלוח 

kochen gekocht לבשל 

backen gebacken לאפות 

essen gegessen לאכול 

trinken getrunken לשתות 
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kaufen gekauft לקנות 

verkaufen verkauft למכור 

bestellen bestellt להזמין 

tragen getragen ללבוש 

helfen geholfen לעזור 

bringen gebracht להביא 

halten gehalten להחזיק 

ziehen gezogen למשוך 

drücken gedrückt לדחוף 

fallen gefallen (sein) ליפול 

erreichen erreicht (ליעד) להגיע 

gehören gehört ..להשתייך ל 

reparieren repariert לתקן 
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