הסברים דקדוקיים
Remarques Grammaticales
1. L'inflexion de la préposition “...“( ”לà/vers”)
En hébreu, les prépositions sont déclinées selon les différents pronoms personnels (אני, אתה,
את, etc.). Par exemple : l'inflexion de la préposition “...“( ”לà / vers”) est : לי,ִ ָלך,ְ ְָלך, etc. Le
tableau ci-dessous présente toute l'inflexion de cette préposition.
ָFéminin

Masculin

ָלִָי

1ère personne
Singulier : 2ème personne

ָָל ְך

ָלְָ ְך

3ème personne

ָָלה

ָלֹו
ָָלנּו

1ère personne
Pluriel :

2ème personne

ָָל ֶכן

ָָל ֶכם

3ème personne

ָָל ֶהן

ָָל ֶהם

Remarquez que la prononciation de la forme ““( ”לֹוà lui / vers lui”) est identique à celle du
mot ““( ”לֹאnon”). Comme ces deux mots sont très utilisés en hébreu, on doit se rappeler de
leur orthographe.
Un exemple de l'usage de la préposition “... ”לse trouve dans l'exemple ci-dessous : dans la
première phrase, cette préposition n'est pas déclinée contrairement à la deuxième phrase.
Comme il est démontré dans cet exemple, un changement dans l'ordre des mots dans la
phrase peut avoir lieu lors d'un changement de la proposition prépositionnelle (par
exemple : “ )”ללאהen la forme déclinée de la préposition (par exemple : “)”לה.
ָ.מיילָללאה-אניָכותבָאי

J'écris un mail à Léa.

ָ.מייל-אניָכותבָלהָאי

Je lui écris un mail.
2. Expressions comprenant la préposition “...”ל

Il y a plusieurs expressions en hébreu qui contiennent la préposition “...”ל.
En voici quelques unes :

J'ai… / Je n'ai pas…
Je m'appelle… (façon de parler)

ָ...ָאיןָלי/ָ...ישָלי
)ָָ(סלנג...קוראיםָלי

J'ai chaud. / J'ai froid.

ָ.ָקרָלי/ָ.חםָלי

J'ai envie… (façon de parler)

)ָָ(סלנג...באָלי

Je m'ennuie. (façon de parler)

)ָָ(סלנג.משעמםָלי

…Cela me va….

ָ...מתאיםָלי

Le mot “ ”ליdans les exemples ci-dessus peut être remplacé par n'importe quelle autre forme
de la préposition “...”ל, soit déclinée soit non déclinée.
Par exemple :
La couleur noire vous va bien.

ָ.מאודָמתאיםָלךָשחור

La secrétaire n'a pas de temps maintenant.

ָ.לפקידהָאיןָזמןָעכשיו

Shay s'ennuie. Il a envie de faire quelque chose
d'intéressant.

ָ.ָבאָלוָלעשותָמשהוָמעניין.משעמםָלשי

שיעורי בית
Devoirs
ְְ.1בבקשהְלבחורְבמילתְהיחסְ
המתאימהְ:

1. Choisissez la proposition qui convient :

ָ

א ָ.דניָלאָמביןָָָָָָָָָָָהתרגילָבמתמטיקה.

ָ/ָØעלָָ/את

ב ָ.רחלָמסבירהָָָָָָָָָָָדניָמהָעושים.

אתָָ/לָָ/על

ג ָ.הואָמדברָָָָָָָָָָָָפוליטיקה.

עלָָ/לָָ/עם

ד ָ.הןָמכינותָעוגהָָָָָָָָָָָיוסי.

מָָ/לָָ/את

ה ָ.הםָָָָָָָָָָָארגנטינהָ.

מָָ/עלָָ/את

ו ָ.אנחנוָלומדיםָעבריתָָָָָָָָָָָאינטרנט.

עלָָ/בָָ/של

ז ָ.הואָשולחָמכתבָָָָָָָָָָָהורים.

בָָ/עלָָ/ל

ח ָ.הואָכותבָאי-מיילָָָָָָָָָָָמחשב.

עלָָ/בָָ/ל

ט ָ.אלהָנעליָהביתָָָָָָָָָָָיעלָ.

בָָ/אתָָ/של

י ָָ.אניָכועסתָָָָָָָָָָָדוידָ.

עלָָ/עםָָ/ל

יאָ.הואָלאָרוצהָלסלוחָָָָָָָָָָָרינהָ.

אתָָ/עםָָ/ל

יבָ.כואבָָָָָָָָָָָניריתָהראשָ.

אתָָ/לָָ/על

יג ָ.הןָמדברותָָָָָָָָָָָטלפוןָ.

בָָ/עלָØָ/

ידָ.הואָמחפשָָָָָָָָָָָספרָ.

אתָָ/ָØָ/ל

ָ
ָ
ָ
ָ

ְְ.2בבקשהְלכתובְאתְמילתְהיחסְלְ...
בצורהְהנכונהְ:

2. Complétez correctement les
phrases suivantes avec la
 :לpréposition ָ...

ל(ְ:לְ,...ליְ,לךְ,לנוָ)...
א ָ.היאָרוצהָלקנותָלדוידָחולצהָ.היאָמחפשתָָָָָָָָָָָָָָָחולצהָשחורהָ.
ב ָ.אנחנוָגריםָבתלָאביבָ.ישָָָָָָָָָָָָָָָשלושהָילדים.
ג ָ.אפשרָלעזורָָָָָָָָָָָָָָ?ָאתהָצריךָמשהו?ָ
ד ָ.קוראיםָָָָָָָָָָָָָָָרחלָ.אניָמישראל.
ה ָ.אניָעושהָמסיבהָבביתָ.יעלְושיריָלאָיודעותָאיפהָאניָגרהָ,ואניָמסבירהָָָָָָָָָָָָָָָאיךָ
להגיע.
ו ָ.אתָיכולהָלתתָָָָָָָָָָָָָָָנעמהָושירהָאתָהספריםָהאלה?
ז ָ.למהָאתםָלאָמבקשיםָמהמורהָלעזורָָָָָָָָָָָָָָ?
ח ָ.המורהָשואלתָשאלהָ,וכלָהתלמידיםָעוניםָָָָָָָָָָָָָָ.
ט ָ.אתןָרוצותָללכתָלסרטָהיוםָבערב?ָישָָָָָָָָָָָָָָָזמן?ָ
י ָָ.רותיָ,איפהָאת?!ָאניָמחכהָָָָָָָָָָָָָָָכברָחציָשעה!ָ
יאָ.הבניםְשלְרבקהָחוזריםָמטיולָארוךָ,והיאָמכינהָָָָָָָָָָָָָָָשניצלָותפוחיָאדמהָ.הםָ
אוהביםָאתָהאוכלָשלָאימאָ...
ָ
ָ

ָ

פתרונות לשיעורי הבית
Réponses aux Questions
ְְ.1בבקשהְלבחורְבמילתְהיחסְ
1. Choisissez la proposition qui convient :
המתאימהְ:
ָ

א ָ.דניָלאָמביןָאתָהתרגילָבמתמטיקה.

ָ/ָØעלָָ/את

ב ָ.רחלָמסבירהָלדניָמהָעושים.

אתָָ/לָָ/על

ג ָ.הואָמדברָעלָפוליטיקה.

עלָָ/לָָ/עם

ד ָ.הןָמכינותָעוגהָליוסיָ.

מָָ/לָָ/את

ה ָ.הםָמארגנטינה.

מָָ/עלָָ/את

ו ָ.אנחנוָלומדיםָעבריתָבאינטרנט.

עלָָ/בָָ/שלָ

ז ָ.הואָשולחָמכתבָלהורים.

בָָ/עלָָ/ל

ח ָ.הואָכותבָאי-מיילָבמחשב.

עלָָ/בָָ/ל

ט ָ.אלהָנעליָהביתָשלָיעלָ.

בָָ/אתָָ/של

י ָ.אניָכועסתָעלָדוידָ.

עלָָ/עםָָ/ל

יאָ.הואָלאָרוצהָלסלוחָלרינהָ.

אתָָ/עםָָ/ל

יבָ.כואבָלניריתָהראשָ.

אתָָ/לָָ/על

יג ָ.הןָמדברותָבטלפוןָ.

בָָ/עלָØָ/

ידָ.הואָמחפשָספרָ.

אתָָ/ָØָ/ל

ָ
ָ
ָ
ָ

ְְ.2בבקשהְלכתובְאתְמילתְהיחסְלְ...
בצורהְהנכונהְ:

2. Complétez correctement les
phrases suivantes avec la
 :לpréposition ָ...

ל(ְ:לְ,...ליְ,לךְ,לנוָ)...
א ָ.היאָרוצהָלקנותָלדוידָחולצהָ.היאָמחפשתָלוָחולצהָשחורהָ.
ב ָ.אנחנוָגריםָבתלָאביבָ.ישָלנוָשלושהָילדים.
ג ָָ.אפשרָלעזורָלך ?ָאתהָצריךָמשהו?
ד ָָ.קוראיםָליָרחלָ.אניָמישראל.
ה ָ.אניָעושהָמסיבהָבביתָ.יעלְושיריָלאָיודעותָאיפהָאניָגרהָ,ואניָמסבירהָלהןָאיךָ
להגיע.
ו ָ.אתָיכולהָלתתָלנעמהָושירהָאתָהספריםָהאלה?
ז ָ.למהָאתםָלאָמבקשיםָמהמורהָלעזורָלכם?
חָָ.המורהָשואלתָשאלהָ,וכלָהתלמידיםָעוניםָלה.
ט ָ.אתןָרוצותָללכתָלסרטָהיוםָבערב?ָישָלכןָזמן?ָ
י ָ.רותיָ,איפהָאת?!ָאניָמחכהָלךְָכברָחציָשעה!ָ
יאָ.הבניםְשלְרבקהָחוזריםָמטיולָארוךָ,והיאָמכינהָלהםָשניצלָותפוחיָאדמהָ.הםָ
אוהביםָאתָהאוכלָשלָאימאָ...
ָ

