
Le Paal   ÏÚÙ ÔÈÈ�·

Cette forme de conjugaison est la plus répandue en hébreu. Elle exprime les actions les plus 
simples; boire, manger, dormir, se lever, voyager, étudier, travailler etc... 
Au paal פעל on trouve plusieurs modèles de conjugaison, le plus répandu étant celui des 

verbes dit "parfaits" שלמים.

Exemples: 

écrire (לכתוב) ּתב ֹ ֹמד (ללמוד) étudier , ִלְכ ֹ ּגר (לסגור)  fermer , ִלְל ִלְס

Conjugaison du verbe "fermer" ס.ג.ר - ִלסג ֹור  

passéprésentfutur*impératif

ִ ּתי ֹ ּגרס ֹוֵגרָסַגְר ֶאְס

ְ ּת ָ ּת, ָסַגְר ְ ּגִריס ֹוֶגֶרתָסַגְר ִ ּתְס ֹ ּגר,  ְסג ֹור, ִסְגִריִ ּתְס

ֹ ּגרס ֹוְגִריםָסַגר, ָסְגָרה ִ ּתְס ֹ ּגר,  ִיְס

ֹ ּגרס ֹוְגר ֹותָסַגְרנ ּו ִנְס

ֶ ּתן ֶ ּתם, ְסַגְר ְ ּגר ּוְסַגְר ִסְגר ּוִ ּתְס

ְ ּגר ּוָסְגר ּו ִיְס

*Au futur il existe une catégirie de verbes possédant une variante. La présence du son "o" 
disparaîtra au profit du son "a", cette variante est connue son le nom de "ef'al" par opposition 
aux verbes du "ef'ol" (ayant le son :  "o" dans la conjugaison)

אסג ֹור, תסג ֹור, יסג ֹור, נסג ֹור.

Ci-dessous découvrons le conjugaison du verbe : étudier : ללמוד qui a un futur en "a"

Conjugaison du verbe "édudier" ל.מ.ד - ללמוד 

passéprésentfuturimpératif

ִ ּתי ֶאְלַמדל ֹוֵמדָלַמְד

ְ ּת ָ ּת, ָלַמְד ִ ּתְלְמִדיל ֹוֶמֶדתָלַמְד למד, ִלְמִדיִ ּתְלַמד, 

ִ ּתְלַמדל ֹוְמִדיםָלַמד, ָלְמָדה ִיְלַמד, 

ִנְלַמדל ֹוְמד ֹותָלַמְדנ ּו

ֶ ּתן ֶ ּתם, ְלַמְד ִלְמד ּוִ ּתְלְמד ּוְלַמְד

ִיְלְמד ּוָלְמד ּו

"Beshalavim" : Cours de conjugaison - Serge Frydman - Adar 5771 - Mars 2011



1°) Complétez avec le (verbe) aux trois temps.

דוגמה :
המזכירה עוד לא מסרה את ההודעה למנהל. בדרך-כלל היא מוסרת את 
ההודעות מייד כשהיא מקבלת אותן. עוד מעט היא תיכנס לחדרו וִתמסור לו 

את ההודעה. (מ.ס.ר)

1) המיליונר עוד לא _____________ השנה כסף לארגון. בדרך-כלל הוא 
____________ כסף כל שנה. אנו מקווים שהוא ___________ את הכסף (ת.ר.מ)

2) עוד לא ____________ היום את העיתון. בדרך-כלל אני _________ את 
העיתון בצהריים. אחרי שאנוח ____________ אותו. (ק.ר.א)

3) עוד לא _____________ את המכתב. בדרך-כלל אני __________ מכתבים 
מייד לאחר שארני כותב אותם. ________ את המכתב בדרך לעבודה. (ש.ל.ח)

4) עוד לא ______________ חדשות היום. בדרך-כלל אנחנו __________ 
חדשות מספר פעמים ביום. בערב __________ חדשות בטלוויזיה (ש.מ.ע)

5) עוד לא ______________ את המילים החדשות. בדרך-כלל אנחנו _________
אותן בערב. אחרי שנשמע חדשות, ________________ אותן. (ל.מ.ד)

2°) Ecrivez le verbe au futur à la forme qui convie nt.

דוגמה :
אני מבקרש שִתשלח את המכתב בדואר רשום. (אתה, לשלוח)

1) שב כאן בבקשה. הרופא ______________ אותך מייד. (לבדוק)

2) הדירה הזאת מוצאת חן בעיניי. כדאי ש__________ אותה (אנחנו, לשכור)

3) אני מקווה ש______________ את הבעייה הזאת. (אנחנו, לפתור)

4) אבא, אמא ביקשה ש ______________ כסף מהכספומט. (אנחנו, למשוך)

5) הוא ______________ את החנות כש _________ את העבודה (לסגור, לגמור)
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Les verbes suivants sont identifiés par le son : ּפֵעל ָ  pa-èle au présent. 
Ceux sont souvent des verbes exprimant un état.

être endormi ֵ ׁשנ ֹות ְי ֵ ׁשִנים ְי ֵ ׁשָנה ְי ֵ ׁשן ָי
être joyeux ְ ׂשֵמח ֹות ְ ׂשֵמִחים ְ ׂשֵמָחה ָ ׂשֵמַח
avoir faim ְרֵעב ֹות ְרֵעִבים ְרֵעָבה ָרֵעב
être absent ֲחֵסר ֹות ֲחֵסִרים ֲחֵסָרה ָחֵסר
avoir soif ְצֵמא ֹות ְצֵמִאים ְצֵמָאה ָצֵמא
grandir ְ ּגֵדל ֹות ְ ּגֵדִלים ְ ּגֵדָלה ָ ּגֵדל
être proche ְקֵרב ֹות ְקֵרִבים ְקֵרָבה ָקֵרב
être petit ְקֵטנ ֹות ְקֵטִנים ְקֵטָנה ֵֹטן ָק
être rassasié ְ ׂשֵבע ֹות ְ ׂשֵבִעים ְ ׂשֵבָעה ָ ׂשֵבַע
être vieux ְזֵקנ ֹות ְזֵקִנים ְזֵקָנה ָזֵקן
être coupable ֵ ׁשמ ֹות ֲא ֵ ׁשִמים ֲא ֵ ׁשָמה ֲא ֵ ׁשם ָא

3°) Complétez les phrases avec les verbes du tablea u ci-dessus.

1) אני ______________ 8 שעות בלילה. כמה שעות אתה _____________ ?

2) הכלבה שלכם תמיד ______________. אף פעם היא לא _______________.

3) אנחנו ___________ להודיע לך שזכית בפרס. אני _________________ .

4) היום _____________ שני תלמידים בכיתה. תלמיד אחד _______________ 

שתי תלמידות ______________.

5) הילדים _______________ מאוד ורוצים לשתות. אני __________________ ,

את ____________________ , אתם ______________.

6) הילדים שלנו ____________ במהירות. הילד ________ , הילדה __________.

7) החג הולך ו_________ , והתוכנית עדיין איננה מוכנה. החגים ___________

8) היא לא ____________________. מה אתם רוצים ממנה?
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Ces verbes du ּפַעל ָ  ont une lettre gutturale : א, ה, ח, ע comme première 
lettre de la racine. Attention à leur futur. 

récolter travailler penser fermer

ֶלֱאס ֹוף ַלֲעב ֹוד ַלְח ׁש ֹוב ִלְס ּג ֹור

ֶאֱאס ֹוף ֶאֱעב ֹוד ֶאְח ׁש ֹוב ֶאְס ּג ֹור

ֶ ּתֱאס ֹוף ַ ּתֲעב ֹוד ַ ּתְח ׁש ֹוב ִ ּתְס ּג ֹור

ַ ּתַאְסִפי ַ ּתַעְבִדי ְ ׁשִבי ַ ּתְח ְ ּגִרי ִ ּתְס

ֶיֱאס ֹוף ַיֲעב ֹוד ַיְח ׁש ֹוב ִיְס ּג ֹור

ֶ ּתֱאס ֹוף ַ ּתֲעב ֹוד ַ ּתְח ׁש ֹוב ִ ּתְס ּג ֹור

ֶנֱאס ֹוף ַנֲעב ֹוד ַנְח ׁש ֹוב ִנְס ּג ֹור

ַ ּתַאְספ ּו ַ ּתַעְבד ּו ְ ׁשב ּו ַ ּתְח ְ ּגר ּו ִ ּתְס

ַיַאספ ּו ַיַעְבד ּו ְ ׁשב ּו ַיְח ְ ּגר ּו ִיְס

4°) Complétez avec les (racines) aux trois temps.

1) הוא ____________  ____________    ____________ מהעבודה מאוחר. (ח.ז.ר)

2) השוטרים  ____________  ____________    ____________ את החשוד (ח.ק.ר)

3) העירייה____________  ____________  ___________ את הבניין הישן. (ה.ר.ס)

4) המוכר  ____________  ____________    ____________ את המתנה (א.ר.ז)

5) האחות ____________  ____________    ____________ לי את הפצע. (ח.ב.ש)

6) הילדים ____________  ____________    ____________ את הצעצועים (א.ס.פ)

7) אנחנו ____________ ___________  ____________ לגור בדירה קטנה. (ע.ב.ר)

8) דני ____________  ____________    ____________ שרופא שיניים (ח.ל.מ)

extraire     ____________  ____________    ____________ לו את השן (ע.ק.ר) 

9) היא ____________  ____________    ____________ את בית ההורים (ע.ז.ב)
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5°) Complétez au futur.

1) החיילים יקומו מוקדם,  ____________   את החפצים ו__________________

את המקום (לארוז, לעזוב)

2) אתה  ____________  בתחנה ו______________ את החיילים (לעצור, לאסוף)

3) הוא הבטיח לה ש____________   אותה תמיד. (לאהוב)

4) השוטרים___________ את החשודים ו____________ אותם. (לעצור, לחקור) 

5) ''מי שטרח (עבד) בערב שבת,   ____________ בשבת''. (לאכול)

6) הם__________ארוחת ערב, כשהוא___________מהעבודה (לאכול, לחזור)

ָיכול - י.כ.ל

Ce verbe n'a ni infinitif, ni impératif .  Au futur  le י de la racine a disparu.

futur passé présent pronoms

א ּוַכל ִ ּתי ֹכְל ָי ָיכ ֹול ֲאִני

ָ ּת ּת ּוַכל ֹכְל ָי ָיכ ֹול ָ ּתה ַא

ְ ּת ּת ּוְכִלי ֹכְל ָי ְיכ ֹוָלה ְ ּת ַא

י ּוַכל ֹכל ָי יכול ה ּוא

ָיְכָלה ּת ּוַכל יכולה ִהיא

נ ּוַכל ֹכְלנ ּו ָי ְיכ ֹוִלים ֲאַנְחנ ּו

ְיכ ֹול ֹות

ֶ ּתם ּת ּוְכל ּו ְיָכְל יכולים ֶ ּתם ַא

ֶ ּתן ּת ּוְכל ּו ְיָכְל יכולות ֶ ּתן ַא

י ּוְכל ּו ָיְכל ּו יכולים ֵהם

י ּוְכל ּו ָיְכל ּו ְיכ ֹול ֹות ֵהן
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6°) Ecrivez le verbe ָיכ ֹול à la forme qui convient.

1) אם הם ייצאו מהבית מוקדם, הם _________________ להגיע בזמן.

2) אם תרצי, ____________________ להצליח.

3) הוא חושב ש____________   לשנות את העולם.

4) יניב, אם לא תלך לישון, לא  _______________ לקום בבוקר.

5) היא הודיעה שלא_________________להגיע לפגישה.

6) כשיהיה שלום _________________ לבקר במדינות ערב.

7) אם יהיה לו כסף, הוא ________________ לנסוע לטיול באירופה.

8) אם הם ילמדו עברית, הם _____________ לעבוד במקצוע שלהם.

Les Monosyllabiques -  È''Ú + Â''Ú

Il existe une catégorie assez restreinte de verbes au Paal qui se conjuguent selon les tableau 
ci-dessous. On appelle ces verbes : "les monosyllabiques" car au présent et au passé la 3ème 
personne du masculin singulier apparaît sous la forme d'une seule syllabe.

Exemples: 

chanter (שר) לשיר , revenir (שב) לשוב , habiter  (גר) לגור

Conjugaison du verbe "habiter" ג.ו.ר - ָלג ּור  

passéprésentfutur*impératif

ִ ּתי ָאג eר« b¯ַ ּגְר

ְ ּת ָ ּת, ַ ּגְר ָ ּתג eִריָ ּגָרהַ ּגְר  ּג ּור,  ּג ּוִריָ ּתג eר, 

ָ ּתג eרָ ּגִרים« b¯, ָ ּגָרה ָיג eר, 

ָנג eרָ ּגר ֹותַ ּגְרנ ּו

ֶ ּתן ֶ ּתם, ַ ּגְר  ּג ּור ּוָ ּתג eר ּוַ ּגְר

ָיג eר ּוָ ּגר ּו

*Au futur vous remarquerez le retour du "vav" ou du "yode" appartenant à la racine.
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Ci-dessous découvrons le conjugaison du verbe : chanter : ׁשיר ִ .qui a un "yode" dans la racine ָל

Conjugaison du verbe "chanter" ִ ׁשיר  ש.י.ר - ָל

passéprésentfuturimpératif

ִ ּתי ִ ׁשירָ ׁשרַ ׁשְר ָא

ְ ּת ַ ׁשְר ָ ּת,  ִ ׁשיִריָ ׁשָרהַ ׁשְר ָ ּת ִ ׁשיר,  ִ ׁשיִריָ ּת ִ ׁשיר, 

ָ ׁשָרה ִ ׁשירָ ׂשִריםָ ׁשר,  ָ ּת ִ ׁשיר,  ָי

ִ ׁשירָ ׂשר ֹותַ ׁשְרנ ּו ָנ

ֶ ּתן ַ ׁשְר ֶ ּתם,  ִ ׁשיר ּוַ ׁשְר ִ ׁשיר ּוָ ּת

ִ ׁשיר ּוָ ׁשר ּו ָי

7°) Ecrivez le verbe à la forme et au temps qui con vient.

שם, טס, בא, נח, עף, זז, שב, רץ, דן.

1) מתי (אתה) _________________ לבקר אותנו.

2) אורי,  __________ את הצעצועים במקום ו __________לאכול.

3) אורי, מתי____________   כל היום אתה עסוק.

4) הוא  ________ כל בוקר 5 קילומטרים לשמור על כושר גופני..

5) ___________בבקשה, אתה מסתיר לי! אני לא רואה כלום.

6) יוסי ודינה _________________ בשבוע הבא לצרפת ב''אל-אל''.

7) חברי הכנסת __________ בהצעת החוק החדשה. (עבר, הווה, עתיד)

8) תלמידים,  _____________ לב, זה עניין חשוב!

8°) Ecrivez le verbe à la forme et au temps qui con vient.

1) (אנחנו) _________________ לניו-יורק מחר. (לטוס)

2) החיילים לא __________ ממקומם. (לזוז - עתיד)
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3) חברי הכנסת ____________   בחוק החדש. (לדון - עתיד)

4) היא   ________ בשעות הצהריים. (לנוח - הווה)

5) יוסי___________כל בוקר 3 קילומטרים. (לרוץ)

6) אנחנו לא יודעים איפה הוא _________________ (לגור - הווה).

7) כל מי שאוהב __________ יבוא לערב שירה במועדון. (לשיר)

8) התיירים  __________ במלון מפואר ויבקרו במקומות הקדושים. (ללון)

L'impératif des verbes les plus utilisés הציווי 

Voici un tableau avec les principaux verbes utilisés dans le langage courant à l'impératif. Pour 
exprimer l'impératif négatif, (ex: ne vas pas!) on se servira de אל suivi de la deuxième personne 
du futur .

exemple : Vas à la bibliothèque! לך לספריה , ne vas pas au match de foot! אל תלך למשחק .

Tableau de conjugaison des principaux verbes à l'im pératif

pluriel           רבים fem-sing     יחידה masc-sing     יחיד infinitif  שם הפועל

שימ ּו ִשיִמי ִשים mettre       ָלִשים

ִשיר ּו ִשיִרי ִשיר chanter       ָלשיר

ק ּומ ּו ק ּומי ק ּום se lever      ָלק ּום

ז ּוז ּו ז ּוזי ז ּוז bouger         ָלז ּוז

ָלב ֹוא            venir ּב ֹוא ּב ֹוִאי ּב ֹוא ּו

ְשב ּו ְשִבי ֵשב s'asseoir     ָלֶשֶבת

ְלכ ּו ְלִכי ֵלְך aller             ָלֶלֶכת

ְרד ּו ְרִדי ֵרד descendre   ָלֶרֶדת

ְצא ּו ְצִאי ֵצא sortir          ָלֵצאת

ְ ּתנ ּו ְ ּתִני ֵ ּתן donner          ַלֵתת

ְקח ּו ְקִחי ַקח prendre       ָלַקַחת

ְ ּדע ּו ְ ּדִעי ַ ּדע savoir          ָלַדַעת

ְסע ּו ְסִעי ַסע voyager      ִלְנס ֹוַע
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9°) Ecrivez le verbe à la forme et au temps qui con vient.

דוגמה: רינה, אל תבואי אלי בבוקר. בואי אחרי הצהריים!

1) שמעון, אתה צריך לזוז מן המקום הזה, ____________ מפה מיד.

2) נעמי, אל תשירי לנו שירים ישנים ____________ לנו השיר החדש שלך.

3) דפנה, כל כך קשה לקום? ___________ מיד !

4) כאן מס ּוכן! כולכם צריכים לזוז! ___________ מכאן מיד!

5) דויד, אם אתה לא יכול לבוא אלי מחר, אז _________ בשבוע הבא.

Les lamed / alef -  ‡''Ï - ÏÚÙ

ִלְמצ ֹוא - מ.צ.א 

impératif futur passé présent pronoms

ֶאְמָצא ָמָצאִתי מ ֹוֵצא ֲאִני

מ ֹוֵצאת

ְמָצא ִ ּתְמָצא ָמָצאָת מ ֹוֵצא ָ ּתה ַא

ִמְצִאי ִ ּתְמְצִאי ָמָצאת מ ֹוֵצאת ְ ּת ַא

ִיְמָצא ָמָצא מ ֹוֵצא ה ּוא

ִ ּתְמָצא ָמְצָאה מ ֹוֵצאת ִהיא

ִנְמָצא ָמָצאנ ּו מ ֹוְצִאים ֲאַנְחנ ּו

מ ֹוְצא ֹות

ִמְצא ּו ִ ּתְמְצא ּו ְמָצאֶתם מ ֹוְצִאים ֶ ּתם ַא

ִמְצא ּו ִ ּתְמְצא ּו ְמָצאֶתן מ ֹוְצא ֹות ֶ ּתן ַא

ִיְמְצא ּו ָמְצא ּו מ ֹוְצִאים ֵהם

ִיְמְצא ּו ָמְצא ּו מ ֹוְצא ֹות ֵהן

10°) Ecrivez le verbe à la forme et au temps qui co nvient.

1) דינה מחפשת עבודה, אבל עדיין לא _______ . קשה לה__________עבודה 

המתאימה לכישורים שלה. היא מקווה ש___________ בקרוב עבודה. (מ.צ.א)
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2) איך ______________ לך? איזה עיתון אתה ___________ ? (ק.ר.א)

3) השוטרים ____________   את החשוד בתא מעצר. צריך ___________ אותו 

עד המשפט. (כ.ל.א)

4) אלוהים   ________ את העולם בשישה ימים. (ב.ר.א)

5) כל הקהל___________כפיים לזמר בסוף ההופעה. (מ.ח.א)

Les lamed hè -  ‰''Ï

Il existe une catégorie de verbes au paal ayant un "hè" comme dernière lettre de la racine. Cette 
conjugaison verra des transformations particulièrement au passé.
On retrouvera dans d'autres formes verbales des verbes ayant un "hè" comme dernière lettre de 
la racine. Ces verbes sont les seuls à se présenter systématiquement à l'infinitif avec la 
terminaison : "ote"  ˙…Âםםם. Exemples : ‰.נ.ק - ˙…Âְלַנ ּק nettoyer, (piel) , ‰.פ.נ - ˙…Âְלַהְפנ 

adresser (hifil)  , ‰.ש.נ - ˙…Âּת ּנ ַ ְ ׁש ָ ּבנÂ…˙ - ב.נ.‰ , changer, (hitepael) ְלִה être construit (nifal) ְלִה

Exemples: 

acheter (קנה) ִלְקנ ֹות , boire (שתה) ׁש ּת ֹות ְ ִלְבנ ֹות (בנה)  construire , ִל

Conjugaison du verbe "construire" ב.נ.ה - ִלְבנ ֹות  

passé*présentfuturimpératif

ֶאְבֶנה ּב ֹוֶנהָ ּבִניִתי

ָ ּבִנית ִ ּתְבִני ּב ֹוָנהָ ּבִניָת,  ְ ּבִניִ ּתְבֶנה,  ְ ּבֵנה, 

ָ ּבְנָתה ִ ּתְבֶנה ּב ֹוִניםָ ּבָנה,  ִיְבֶנה, 

ִנְבֶנה ּב ֹונ ֹותָ ּבִנינ ּו

ְ ּבִניֶתן ְ ּבנ ּוִ ּתְבנ ּוְ ּבִניֶתם, 

ִיְבנ ּוָ ּבנ ּו

* Vous remarquerez qu'au passé, c'est le ''י'' (yod) qui prendra la place du ''ה'' (hè) de la 
racine sauf aux troisièmes personnes.

Notes : _________________________________________________________

_______________________________________________________________
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