Cours débutants
DE ORNA LIEBERMAN

Ani Moch'e, ani tal'mid. . אני תלמיד.אני משה
Je suis Moché. Je suis élève.

Ani Sylvain, gam ani tal'mid. . גם אני תלמיד.אני סילבן
Je suis Sylvain. Moi aussi je suis élève.

Ani Estelle, gam ani tal'mida. . גם אני תלמידה.אני אסטל
Ani Josette, gam ani tal'mida.

. גם אני תלמידה.אני ז'וזט

Ani Edith, gam ani tal'mida.

. גם אני תלמידה.אני אדית

Ani Marie, gam ani tal'mida.

. גם אני תלמידה.אני מרי

Anakh'nou tal'midim. .אנחנו תלמידים
Nous sommes élèves.

Moch'e veSylvain tal'midim. .משה וסילבן תלמידים
Estelle, Josette veMarie tal'midot. . ז'וזט ומרי תלמידות,אסטל
tal'mid, tal'mida tal'midim tal'midot.
étudiant étudiante étudiants étudiantes

תלמיד תלמידה תלמידים תלמידות
Hayeladim cheli garim beyisra'el. .הילדים שלי גרים בישראל
Mes enfants habitent (en) Israel.

Hayeladim cheli garim be'tsar'fat. .הילדים שלי גרים בצרפת
Mes enfants habitent la (en) France.

be- ב

en, dans, à, à l'intérieur de

Hayeladim chel Sylvain =Hayeladim chelo .

הילדים של סילבן = הילדים שלו
Les enfants de Sylvain = Ses enfants.

Hayeladim chel Edith =Hayeladim chela .

הילדים של אדית = הילדים שלה
Les enfants d'Edith = Ses enfants.

Hayeladim chel'kha, Maurice, po?

-

Ken, Hayeladim cheli po..

. הילדים שלי פה, פה? כן, מוריס,הילדים שלָך

Tes enfants, Maurice, sont ici? Oui, mes enfants sont ici.

Hayeladim chelakh, Edith, po?

-

Lo, Hayeladim cheli lo po..

. הילדים שלי לא פה, פה? לא, אדית, הילדים שלְךTes enfants, Edith,

sont ici? Non, mes enfants ne sont pas ici.

cheli
 שליà moi
ָ  שלà toi, à vous (de politesse), masculin
chel'kha ך
chelakh  שלְךà toi, à vous, féminin
chelo  שלוà lui
chela  שלהà elle
Ani tal'mid. Ani lomed iv'rit . אני לומד עברית.אני תלמיד
Je suis étudiant. J'apprends l'hébreu.

Ani tal'mida. Ani lomedet iv'rit . אני לומדת עברית.אני תלמידה
Je suis étudiante. J'apprends l'hébreu.

Anakh'nou talmidim. Anakh'nou lom'dim ivrit.

. אנחנו לומדים עברית.אנחנו תלמידים
Nous sommes étudiants. Nous apprenons l'hébreu.

Anakh'nou tal'midot. Anakh'nou lom'dot ivrit.

. אנחנו לומדות עברית.אנחנו תלמידות
Nous sommes étudiantes. Nous apprenons l'hébreu.

Moch'e gar bemarseille .משה גר במרסיי
Moché habite Marseille.

Marie gara bemarseille .מרי גרה במרסיי
Marie habite Marseille.

Moch'e veEstelle garim bemarseille .משה ואסטל גרים במרסיי
Moché et Estelle habitent Marseille.

Orna veJosette garot bemarseille .אורנה וז'וזט גרות במרסיי
Orna et Josette habitent Marseille.

Sylvain rots'e lil'mod ivrit .סילבן רוֶצה ללמוד עברית
Sylvain veut apprendre l'hébreu.

אדית רוָצה לגור בתל אביב.

Edith rotsa lagour betel aviv
Edith veut habiter (à) Tel-Aviv.

ֲא ִני מֹ ֶשׁה .אני ַתְּלִמיד .אני סילבןַ .גּם אני תלמיד .אני אסטל .גם
אני ַתְּלִמיָדה .אני ז'וזט .גם אני תלמידה .אני אדית .גם אני
תלמידה .אני מרי .גם אני תלמידהֲ .אַנְחנוּ ַתְּלִמיִדים .משה וסילבן
תלמידים .אסטל ,ז'וזט ומרי ַתְּלִמידוֹת.
ַתְּלִמיד ַתְּלִמיָדה ַתְּלִמיִדים ַתְּלִמידוֹת
ַה ְיָּלִדים ֶשׁ ִלּי ָגִּרים ְבּ ִי ְשָׂרֵאל .הילדים שלי גרים ְבָּצְרַפת.
הילדים של סילבן = הילדים ֶשׁלּוֹ
הילדים של אדית = הילדים ֶשׁ ָלּהּ
הילדים שלָך ,מוריס ,פה? כן ,הילדים שלי פה.
הילדים שלְך ,אדית ,פה? לא ,הילדים שלי לא פה.
ֶשׁ ִלּי ֶשׁ ְלָּך ֶשׁ ָלְּך ֶשׁלּוֹ ֶשׁ ָלּהּ
אני תלמיד .אני לומד עברית .אני תלמידה .אני לומדת עברית .אנחנו
תלמידים .אנחנו לומדים עברית .אנחנו תלמידות .אנחנו לומדות
עברית .משה גר ְבַּמְרֵסיי .מרי גרה במרסיי .משה ואסטל גרים
במרסיי .אורנה וז'וזט גרות במרסיי .סילבן רוֶצה ללמוד עברית.
אדית רוָצה לגור בתל אביב.
ז'וזט

Josette

ז'יז'י

פיג'מה pidjama

Gigi

ז'וזף

ז'קוב Jacob
ז'יל Gilles
Joseph
)j ou g = la lettre zayin + un accent (gerech

ג'ינס

pyjamai

djins

jeans

)+ un accent (gerech

תיאטרון

théâtre teat'ron

תיזה

teza

thèse

dj = la lettre gimel

אנטיתיזה antithèse antiteza
th = la lettre tav
t = la lettre tet

סילבן לומד היום עבריתsilvan lomed hayom ivrit .
l'hébreu.

cSylvain étudie aujourd'hui

סילבן למד עברית בשבוע שעבר.
silvan lamad ivrit bachavou'a che'avar.
cSylvain a étudié l'hébreu la semaine dernière.

סילבן ילמד עברית גם בשבוע הבא.

silvan yil'mad ivrit gam bachavou'a haba.
cSylvain étudiera l'hébreu la semaine prochaine aussi.
edit lomedet ivrit akh'chav . אדית לומדת עברית עכשו
cwEdith étudie l'hébreu maintenant.

.אדית למדה עברית ביום שלישי שעבר
edit lam'da ivrit beyom chlichi che'avar.
cwEdith a étudié l'hébreu mardi dernier.

.אדית תלמד עברית גם ביום שלישי הבא
edit til'mad ivrit gam beyom chlichi haba.
cwEdith étudiera l'hébreu aussi mardi prochain.

.אנחנו לומדים עברית ביום שלישי
anakh'nou lom'dim ivrit beyom chlichi.
cNous étudions l'hébreu le mardi.

.למדנו עברית ביום שלישי שעבר
lamad'nou ivrit beyom chlichi che'avar.
cNous avons étudié l'hébreu mardi dernier.nnp

.נלמד עברית גם ביום שלישי הבא
nil'mad ivrit gam beyom chlichi haba.
cNous étudierons l'hébreu mardi prochain aussi.nnp
ani lomed ivrit hayom .אני לומד עברית היום
iJ"étudie

l'hébreu aujourd'hui .

.למדתי עברית אתמול
lamadeti ivrit et'mol.
cJ'ai étudié l'hébreu hier.

.אלמד עברית מחר
el'mad ivrit makhar .
cJ'étudierai l'hébreu demain.
ani je  אניata tu masculin אתה
at tu féminin את
hou il  הואhi elle היא
anakh'nou nous  אנחנוatem vous masculin  אתםaten vous féminin

אתן
hem ils

הם

hen elles

הן

יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי יום
yom richon yom cheni yom chlichi yom revi'i yom khamiche yom chiciשבת
yom chabat

איבן לומד היום רוִּסית .איבן למד רוסית ַבּ ָשּׁבוַּע ֶשָׁעַבר .איבן ילמד
רוסית ַבּ ָשּׁבוַּע ַה ָבּא.
חואן-קרלוס לומד ְסָפַרִדּית ְבּיוֹם שני .הוא למד ספרדית ביום שני
שעבר .הוא ילמד ספרדית ביום שני הבא.
ְפריְדריך לומד גרמנית ביום שישי .הוא למד גרמנית ביום שישי שעבר.
הוא ילמד גרמנית ביום שישי הבא.
צ'אנג לומד סינית עכשו .הוא למד סינית אתמול .הוא ילמד סינית
מחר.
אוקו לומד יפנית השנה .הוא למד יפנית בשנה שעברה .הוא ילמד
יפנית בשנה הבאה.
חֶדשׁ .הוא למד איטלקית בחודש שעבר.
סלבטורה לומד איטלקית ַה ֹ
הוא ילמד איטלקית בחודש הבא.
איבנה לומדת היום רוסית .איבנה למדה רוסית בשבוע שעבר .איבנה
תלמד רוסית בשבוע הבא.
איסבלה לומדת ספרדית ביום שני .היא למדה ספרדית ביום שני
שעבר .היא תלמד ספרדית ביום שני הבא.
ַהיידי לומדת גרמנית ביום שישי .היא למדה גרמנית ביום שישי שעבר.
היא תלמד גרמנית ביום שישי הבא.
לי לומדת סינית עכשו .היא למדה סינית אתמול .היא תלמד סינית
מחר.
יוקו לומדת יפנית השנה .היא למדה יפנית בשנה שעברה .היא תלמד
יפנית בשנה הבאה.
אליזבטה לומדת איטלקית החודש .היא למדה איטלקית בחודש
שעבר .היא תלמד איטלקית בחודש הבא.

סטיג לומד שוודית היום .הוא למד שוודית אתמול .הוא ילמד שוודית
מחר.
סטיג גר עכשו בסטוקהולם .לפני כמה שנים הוא גר בלונדון .הוא רוצה
ללמוד צרפתית .הוא יגור בשנה הבאה בפריז.
ז'יל גר עכשו במרסיי .לפני עשר שנים הוא גר באקס אן פרובנס .הוא
רוצה לגור בפריז .הוא יגור ֶבָּעִתיד בפריז.
סילבן גר במרסיי .הילדים שלו גרים בישראל .הוא רוצה ללמוד עברית
ולגור בישראלֶ .בָּעִתיד הוא יגור בתל אביב.
סלבטורה גר ברומא .לפני כמה שנים הוא גר במילנו .הוא לומד עכשו
שוודית .בשנה הבאה הוא יגור בסטוקהולם.
משה גר במרסיי .הוא אוַּלי יגור פעם בישראל .אסטל גרה במרסיי.
היא תגור אולי פעם בישראל.
אינגריד גרה בשוודיה .בשנה שעברה היא גרה בלונדון .היא רוצה
ללמוד עברית ולגור בתל-אביב .בשנה הבאה היא תגור בתל אביב.
אדית גרה במרסיי .הילדים שלה ,רודי וז'ואנה גרים בישראל .היא
תגור בעתיד בישראל.
ז'וזיאן גרה עכשו במרסיי .לפני כמה שנים היא גרה באקס .בעתיד
היא תגור אולי בישראל.
יוקו גרה בטוקיו .לפני כמה שנים היא גרה בפריז .היא לומדת אנגלית
ורוצה לגור בלונדוןֶ .בָּעִתיד היא תגור אולי באנגליה.
לי גרה בפקינג .לפני כמה שנים היא גרה באירופה .היא רוצה לגור
בניו יורק .בעתיד אולי היא תגור שם.
לי קוסמופוליטית .גם בר קוסמופוליטית .היא גרה עכשו בלונדון .מי
יודע איפה היא תגור בעתיד? בברלין? במינכן? בהוליווד? בניו-יורק?
ונסה פרדי גרה גם בצרפת וגם בבוורלי הילס .בעתיד היא תגור אולי
בקאן.
présent

הוֶֹוה :אני ,אתה ,הוא קוֶֹנה

אני ,את ,היא קוָֹנה
אנחנו ,אתם ,הם קוֹ ִנים
אנחנו ,אתן ,הן קוֹנוֹת
מה אתה רוצה לקנות? אני רוצה לקנות ַמ ָתּנוֹת ַל ְיָּלִדים.
משה קונה ֶלֶחם כל יום .אסטל קונה שוקולד כל שבועְ .בּיוֹם ָהַאֲהָבה
משה קונה לאסטל ְפָּרִחים .הם אוהבים לקנות פרחים ושוקולד.
עַל ִייםchaussures .
ז'וזיאן וז'וזט קונות ַמָגַּפ ִיים .הן רוצות לקנות גם ַנ ֲ

ָ passéעָבר) :אני( ָק ִניִתי
)אתה( ָק ִניָת
)את( ָק ִנית
הוא ָקָנה
היא ָק ְנָתה
)אנחנו( ָק ִנינוּ
)אתם( קניֶתם
)אתן( קניתן
הם ָקנוּ
הן קנו
סימון ,מה קניָת אתמול? אתמול קניתי ַתְּכ ִשׁיִטים ְלִא ְשׁ ִתּי.
J'ai acheté hier des bijoux à ma femme.
עִליune montre à mon mari.
ְלַב ֲ

אדל ,מה ָק ִנית אתמול? קניתי ָשׁעוֹן
הוא קנה תכשיט לאשתו .היא קנתה שעון ְלַבֲעָלהּ.
חֵבִריםNous avons acheté des fleurs aux amis.
קנינו פרחים ַל ֲ
מה קניתם לחברים? קנינו להם פרחים.
מה קניתן לחברות? קנינו להן ִבּיְס ְקִוויִטיםbiscuits .
הם קנו ביסקוויטים .הן קנו עוּגוֹתgateaux.
ָfuturעִתיד) :אני( ֶא ְקֶנה
)אתה( ִתּ ְקֶנה
)את( ִתּ ְק ִני
הוא ִי ְקֶנה
היא ִתּ ְקֶנה
)אנחנו( ִנ ְקֶנה
)אתם( ִתּ ְקנוּ

)אתן( ִתּ ְקנוּ
הם ִי ְקנוּ
הן ִי ְקנוּ
אדית אומרת לסילבןִ :תּ ְקֶנה לי היום ,בבקשה ,לחם .סילבן אומר
לאדית :בסדרֶ ,א ְקֶנה לחם.
סילבן אומר לאדיתִ :תּ ְק ִני היום ,בבקשה ,ביסקוויטים ועוגות .אדית
אומרת :כן ,בסדרֶ ,א ְקֶנה הכול.
הנכד של משה ואסטל אומר להםִ :תּ ְקנוּ לי שוקולד ועוגות .הם
אומרים לו :בסדרִ ,נ ְקֶנה לך הכול.
ל-
לי
ְ
ָ
ְלך ָלך )à toi (m) à toi (f
לה à lui à elle
לו
לנו
לכם לכן )à vous (m) à vous (f
à eux
à elles
להם להן
ללמוד étudier

ל.מ.ד

הווה :לוֵֹמד לוֶֹמֶדת לוְֹמִדים לוְֹמדוֹת
עברָ :לַמְד ִתּי ָלַמְד ָתּ ָלַמְד ְתּ הוא ָלַמד היא ָלְמָדה
ָלַמְדנוּ למדתם למדתן הם למדו ֵהן ָלְמדוּ
עתידֶ :אְלַמד ִתְּלַמד ִתְּלְמִדי הוא ִיְלַמד היא ִתְּלַמד
ִנְלַמד ִתְּלְמדוּ הם ִיְלְמדוּ הן ִיְלְמדוּ
לגור ג.ו.ר

habiter

הווהָ :גּר ָגָּרה ָגִּרים ָגּרוֹת
עברַ :גְּר ִתּי ַגְּר ָתּ ַגְּר ְתּ הוא ָגּר היא ָגָּרה
ַגְּרנוּ ַגְּר ֶתּם ַגְּר ֶתּן הם ָגּרוּ הן ָגּרוּ
עתידָ :אגוּר ָתּגוּר ָתּגוִּרי הוא ָיגוּר היא ָתּגוּר
ָנגוּר ָתּגוּרוּ הם ָיגוּרוּ הן ָיגוּרוּ

האריס ברֶ ,וֶנְצָיה
ַה ֹכּל ִהְתִחיל ִלְפֵני ְשׁמוֹ ִנים ְוַאַחת ָשָׁנה ְבֶּוֶנְצָיהְ .שֵׁני ֲחֵבִרים,
ֶאָחד ָאֶמִריָקִאי ְבּ ֵשׁם הארי ְוֶאָחד ִאיַטְל ִקי ֶוֶנְצָיא ִני בשם
ז'וזפה צ'יפריאניָ ,פְּתחוּ ַיַחד בר בונציה .הבר ִנְמָצא ְלַיד

ִכּי ָכּר סן מרקו וּ ְשׁמוֹ "האריס בר"ֵ .שׁ ִני ַהֲחֵבִרים ָעְבדוּ ְבַּיַחד
בבר ְשָׁנַת ִייםַ .אֲחֵרי שנתיים הארי ָעַזב ֶאת ַה ָמּקוֹם .הוּא
ָמַכר לז'וזפה ֶאת ַהֵחֶלק ֶשׁלּוֹ ַבּבר.
ז'וזפה ָעַבד ָק ֶשׁה בבר .היום זה לא רק בר ,זה גם ִמְסָעָדה.
זה ָמקוֹם ָנִעים מאוד .יש ַבּ ָמּקוֹם הזה שני ֲחָדִריםַ .ה ֶמְּלָצִרים
ְוִתי ִקים .גם ַה ָלּקוֹחוֹת ותיקים .המלצרים הותיקים ַמ ִכּיִרים
את הלקוחות הותיקים .יש גם תיירים.
מה ֶאְפ ָשׁר ֶלֱאֹכל ְבּהאריס בר? אפשר לאכול שם קרפצ'יו.
אפשר לאכול שם גם סנדוויצ'ים ,טוסטים ,בשר ,דגים,
עוגות ועוד.
מה אפשר לשתות בהאריס בר? אפשר לשתות שם
קוקטיילים ,יין ,מיץ ,קפוצ'ינו ועוד.
מה זה קרפצ'יו? זה ְבּ ַשׂר ָבָּקר ָנא ִעם ָמיוֶֹנזֵ .איְך נוַֹלד
הקרפצ'יו? זה ִסיפּוּר ְמַע ְנֵיין מאודְ .לז'וזפה הייתה ָלקוָֹחה
ָוִתיָקה .יום ֶאָחד היא ָאְמָרה לוָ :הרוֵֹפא ָאַמר ִלי ֶשָׁאסוּר לי
לאכול בשר ְמֻב ָשּׁלֻ .מ ָתּר לי לאכול רק בשר נא .מה אני
ְיכוָֹלה לאכול ֶאְצְלָך? ז'וזפה ָח ַשׁב ְוָח ַשׁב ְוִהְמִציא ַמֲאָכלְ .שׁמוֹ
"קרפצ'יו" .קרפצ'יו ָהָיה ַצָיּיר ֶוֶנְצָיא ִני ִמ ְתּקוַּפת ָהֶרֶנַס ְנס.
בהאריס בר ְכַּדאי לשתות קוקטייליםְ ,בּ ִיחוּד מרטיני או
בליני .מה זה בליני? זה קוקטיילִ .ממה הקוקטייל הזה?
ִממיץ ֲאַפְרְס ִקים ְלָב ִנים וִּמפרוסקו .מה זה פרוסקו? זה ִמין
שמפנייה .מי ִהְמִציא את הבליני? ז'וזפהַ ,כּמּוָּבן .מי היה
בליני? כמו קרפצ'יו ,גם בליני היה צייר ונציאני מתקופת
הרנסנס.
מי ְמַנֵהל ַהיּוֹם את האריס בר? ַה ֵבּן ֶשׁל ז'וזפה ,אריגו .אריגו
ְכָּבר בן ְשׁמוֹ ִנים ֲאָבל הוא ִדּיָנִמי וְּספּוְֹרִטיִבי .הוא נוֵֹסַע ְבָּכל
ָהעוָֹלםְ .בָּכל ָהעוָֹלם ֵישׁ לו ָבִּרים :יש לו בר ְבִּאיְסַט ְנבּוּל ,יש
לו בר בלונדון ,יש לו בר גם בלוס אנג'לס ,יש לו גם בר בניו

יורק ויש לו ֲאִפילוּ בר באבו דאבי!
לאריגו יש ִאיְמ ֶפְּרָיה .יש לו גם ְמלוֹנוֹתֲ ,חנוּיוֹתִ ,מְפֲעֵלי
ָמזוֹן ...כל ַה ָכּבוֹד לז'וזפה ולאריגו! אריגו גם ָכַּתב כמה
ְסָפִרים על האריס בר ועל ַמֲאָכִלים טובים.
ְלַהְתִחיל ת.ח.ל ִבּ ְנָיין ִהְפִעיל
הווהַ :מְתִחיל ַמְתִחיָלה ַמְתִחיִלים ַמְתִחילוֹת
עברִ :הְתַחְל ִתּי ִהְתַחְל ָתּ ִהְתַחְל ְתּ הוא ִהְתִחיל היא ִהְתִחיָלה
ִהְתַחְלנוּ ִהְתַחְל ֶתּם ִהְתַחְל ֶתּן הם/הן ִהְתִחילוּ
עתידַ :אְתִחיל ַתְּתִחיל ַתְּתִחיִלי הוא ַיְתִחיל היא ַתְּתִחיל
ַנְתִחיל אתם/אתן ַתְּתִחילוּ )אתן ַתְּתֵחְלָנה( ֵהםֵ/הן ַיְתִחילוּ )ֵהן
ַתְּתֵחְלָנה(
commencer

מְתִחיל débutant
ַ
מְתִחיִלים débutants
ַ

אדית וסילבן התחילו השנה ללמוד עברית .הם מתחילים .גם אסטל
וז'וזאן התחילו ללמוד השנה .הן מתחילות.
בשנה הבא אתחיל לעבוד בבנק.
ַלֲעֹבד ע.ב.ד .בנין ָפַּעל

travailler

הווה :עוֵֹבד עוֶֹבֶדת עוְֹבִדים עוְֹבדוֹת
עברָ :עַבְד ִתּי ָעַבְד ָתּ ָעַבְד ְתּ הוא ָעַבד היא ָעְבָדה
ָעַבְדנוּ ֲעַבְד ֶתּם ֲעַבְד ֶתּן ָעְבדוּ
עתידֶ :אֱעֹבד ַתֲּעֹבד ַתַּעְבִדי הוא ַיֲעֹבד היא ַתֲּעֹבד
ַנֲעֹבד אתם/ן ַתַּעְבדוּ )אתן ַתֲּעֹבְדָנה( הם/הן ַיַעְבדוּ )הן ַתֲּעֹבְדָנה(
שני החברים התחילו לעבוד בבר.
הוא יעבוד בשנה הבאה בבנק.
איפה הוא עובד עכשו? עכשו הוא לא עובד ,הוא רק לומד.
לפתוח פ.ת.ח בנין פעל

ouvrir

הווה :פּוֵֹתַח פּוַֹתַחת פּוְֹתִחים פּוְֹתחוֹת
עברָ :פַּתְח ִתּי ָפַּתְח ָתּ ָפַּתְח ְתּ הוא ָפַּתח היא ָפְּתָחה
ָפַּתְחנוּ ְפַּתְח ֶתּם ְפַּתְח ֶתּן הם/הן ָפְּתחוּ
עתידֶ :אְפ ַתּח ִתְּפ ַתּח ִתְּפ ְתִּחי הוא ִיְפ ַתּח היא ִתְּפ ַתּח

ִנְפ ַתּח אתם/אתן ִתְּפ ְתּחוּ )אתן ִתְּפ ַתְּחָנה( הם/הן ִיְפ ְתּחוּ )הן ִתְּפ ַתְּחָנה(
שני החברים פתחו ביחד מסעדה.
פתחנו יפה את שנת הלימודים.
המורה פתחה כיתה חדשה למתחילים ביום שלישי.
מתי תפתחו את החנות? נפתח את החנות בחודש הבא.
הם יפתחו חנות חדשה ,גדולה ויפה בחודש אוקטובר.
ְלַנֵהל נ.ה.ל פיעל
ְמַנֵהל ְמַנֶהֶלת ְמַנֶהֶלת ְמַנֲהִלים ְמַנֲהלוֹת
ִניַהְל ִתּי ִניַהְל ָתּ ִניַהְל ְתּ ִניֵהל ִניֲהָלה ִניַהְלנוּ ִניַהְל ֶתּם-ן ִניֲהלוּ
ֲאַנֵהל ְתַּנֵהל ְתַּנֲהִלי ְיַנֵהל ְתַּנֵהל ְנַנֵהל ְתַּנֲהלוּ ) ְתַּנֵהְלָנה( ְיַנֲהלוּ )תנהלנה(
gérer, diriger

ִל ְשׁתּוֹת ש.ת.י

פעלboire

הווה :שׁוֶֹתה שׁוָֹתה שׁוִֹתים שׁוֹתוֹת
עברָ :שִׁתיִתי ָשִׁתיָת ָשִׁתית הוא ָשָׁתה היא ָשְׁתָתה
ָשִׁתינוּ ְשִׁתיֶתם ְשִׁתיֶתן הם/הן ָשׁתוּ
עתידֶ :א ְשׁ ֶתּה ִתּ ְשׁ ֶתּה ִתּ ְשׁ ִתּי הוא ִי ְשׁ ֶתּה היא ִתּ ְשׁ ֶתּה
ִנ ְשׁ ֶתּה ִתּ ְשׁתּוּ )אתן ִתּ ְשׁ ֶתּיָנה( הם/הן ִי ְשׁתּוּ )הן ִתּ ְשׁ ֶתּיָנה(
מה תשתה? אשתה קפה,בבקשה ,בלי סוכר ועם קצת חלב.
מה הוא ישתה? אני חושב שהוא ישתה תה .הוא תמיד שותה תה ,עם
סוכר וְּבִלי חלב.
אנחנו שותים תמיד מים מינרלים אבל היום נשתה יין כי היום חג.
ִלְרצוֹת ר.צ.י

פעל vouloir

הווה :רוֶֹצה רוָֹצה רוִֹצים רוֹצוֹת
עברָ :רִציִתי ָרִציָת ָרִצית הוא ָרָצה היא ָרְצָתה
ָרִצינוּ ְרִציֶתם ְרִציֶתן הם/הן ָרצוּ
עתידֶ :אְרֶצה ִתְּרֶצה ִתְּרִצי הוא ִיְרֶצה היא ִתְּרֶצה
ִנְרֶצה ִתְּרצוּ )אתן ִתְּרֶציָנה( הם/הן ִיְרצוּ )הן ִתְּרֶציָנה(
מה תרצה לשתות? ארצה וויסקי ,בבקשה.
הוא בטח ירצה שמפנייה.

מה אתם רוצים לעשות הערב? נרצה אולי ללכת לקולנוע .הם ירצו
לראות סרט בטלוויזיה או ללכת לשתות משהו בבית קפה?
בנימין זאב הרצל אמר :אם תרצו ,אין זו אגדה.
ִלְראוֹת ר.א.י

פעל voir

הווה :רוֶֹאה רוָֹאה רוִֹאים רוֹאוֹת
עברָ :רִאיִתי ָרִאיָת ָרִאית הוא ָרָאה היא ָרֲאָתה
ָרִאינוּ ְרִאיֶתם ְרִאיֶתן הם/הן ָראוּ
עתידֶ :אְרֶאה ִתְּרֶאה ִתְּרִאי הוא ִיְרֶאה היא ִתְּרֶאה
ִנְרֶאה ִתְּראוּ )אתן ִתְּרֶאיָנה( הם/הן ִיְראוּ )הן תראינה(
ראיתי את הסרט הזה כמה פעמים .פעם אחת ראיתי אותו בקולנוע.
פעם אחת ראיתי אותו בטלוויזיה .עוד כמה פעמים ראיתי אותו אצל
חברים.
הוא רואה את ההורים שלו כל שבוע.
מתי תראה את ההורים שלך? אראה אותם בעוד שבוע.
הילדים שלו גרים רחוק והוא רואה אותם רק כל חצי שנה.
ַלֲענוֹת ע.נ.י פעל ַלֲענוֹת ְלִמי ֶשׁהוּ ַעל

שּׁהוּ répondre
ַמ ֶ

הווה :עוֶֹנה עוָֹנה עוֹ ִנים עוֹנוֹת
עברָ :ע ִניִתי ָע ִניָת ָע ִנית הוא ָעָנה היא ָע ְנָתה
ָע ִנינוּ ֲע ִניֶתם ֲע ִניֶתן הם/הן ָענוּ
עתידֶ :אֱעֶנה ַתֲּעֶנה ַתֲּע ִני הוא ַיֲעֶנה היא ַתֲּעֶנה
ַנֲעָנה ַתֲּענוּ )אתן ַתֲּעֶניָנה( הם/הן ַיֲענוּ )הן תענינה(
התלמיד עונה למורה על השאלות .הוא עונה לו.
הילדים עונים להורים על השאלות שלהם .הם עונים להם.
אתה עונה לי או לא? תענה לי! תעני לי! תענו לי!
ַלֲעשׂוֹת ע.ש.י

פעל faire

הווה :עוֹ ֶשׂה עוֹ ָשׂה עוֹ ִשׂים עוֹשׂוֹת
עברָ :ע ִשׂיִתי ָע ִשׂיָת ָע ִשׂית הוא ָע ָשׂה היא ָע ְשָׂתה
ָע ִשׂינוּ ֲע ִשׂיֶתם ֲע ִשׂיֶתן הם/הן ָעשׂוּ

עתידֶ :אֱע ֶשׂה ַתֲּע ֶשׂה ַתֲּע ִשׂי הוא ַיֲע ֶשׂה היא ַתֲּע ֶשׂה
ַנֲע ֶשׂה ַתֲּעשׂוּ )אתן ַתֲּע ֶשׂיָנה( הם/הן ַיֲעשׂוּ )הן תעשינה(
בכל יום שישי היא עושה עוגות .מתי עשית את העוגה? לפני שבועיים.
מתי תעשי עוגה? בעוד שבועיים.
מה את עושה הערב? אני עוד לא יודעת.
הוא לא עושה כלום בשביל המשפחה שלו.
הם עושים הרבה בשביל המדינה.
השנה לא עשיתי כלום .אעשה הרבה דברים בשנה הבאה.
הם יעשו הרבה דברים בקיץ .הם לא יעשו כלום בחופשה.

