
Fiche de grammaire N° 23
Le complément circonstanciel de cause et de conséquence


ה ְות �ָצָאה ָ ִמיל �ת ִס

Trois types de prépositions peuvent introduire les circonstanciels. Elles sont 
suivies d'un nom ou un groupe nominale :

- Des prépositions introduisant des circonstanciels à valeur positive (grâce à) :


ְזכ �ת �... ִ ה �ד �ת ל..., 

Grâce à Moché, je suis allé en France .י ְלָצְרַפת� ִ �ה, ָנַסְע ֶ ֹמ ה �ד �ת ְל

- Des prépositions introduisants des circonstanciels à valeur négative (à cause 
de)


ְגַלל, ֵעֶקב, ֵמֲחַמת... ִ

A cause de la pluie, je ne suis pas sorti . לֹא ָיָצאִתי ,&� ֶ 
ְגַלל ַהֶ ' ִ

- Des prépositions à valeur neutre: ...(ל ה)..., ְלֶרֶגל ה� ֶ 
 ְ

ָ �נ �ת ְלַיְלֵדיֶה& ְלֶרֶגל ַהַחג.  ַהה �ִרי& ק �ִני& ַמ
Les parents achètent des cadeaux à leurs enfants pour les fêtes.

Prépositions suivies d'un nom :

בגלל, בשל, עקב, בעקבות, מחמת, לרגל....
A la suite de ces mots vient une cause, l'ordre de la phrase peut être 
cause/conséquence ou bien conséquence/cause.

Prépositions suivies d'un  groupe nominal :

כי, משו& ש), מפני ש), מאחר ש), מכיוו* ש)....

A la suite de ces mots vient une cause, l'ordre de la phrase peut être 
cause/conséquence ou bien conséquence/cause, sauf pour une phrase 

construite avec כי ou l'ordre est obligatoirement : conséquence/cause.

Prépositions suivies d'une subordonnée :

בשל כ+, משו& כ+, עקב כ+, בעקבות זאת, לכ*, על כ*....

Avec ces prépositions l'ordre est obligatoirement : cause/ conséquence.



Exercices - Niveau "avancés"

1°) Complétez les phrases . השל� את המשפטי�

איבדתי את התיק, לכ� הלכתי לקנות תיק חדש.

דאגתי ל+, ___________________________________________________________

_______________________________________________לכ* אומרי& שהוא חכ& .

______________________________________________ לכ* זאת תקופה מעניינת.

____________________________________________ לכ* יש לה& הרבה חברי&.

___________________________________________ לכ* באתי ללמוד בירושלי&.

2°) Répondez aux questions, une fois avec ...בגלל et une fois avec ...מפני ש

דוגמה : מדוע לא באת למסיבה שלי ?

� לא באתי למסיבה בגלל אחי.
� לא באתי למסיבה, מפני שאחי היה חולה.

מדוע קשה בישראל ? _______________________________________________
_____________________________________________                                           

למה טוב בישראל ? ________________________________________________
_______________________________________________                              

למה משעמ& בשיעור ? _____________________________________________
_____________________________________________                                   

למה דינה אוהבת את אורי ? _________________________________________
_________________________________________                                         

למה צרי+ לעבוד ? _________________________________________________
_________________________________________________                            



3°) Remplacez la phrase avec בגלל :

.(magnétophone) המורה הביא רשמקול˘ È�ÙÓ ,*השיעור היה מעניי : ‰Ó‚Â„

             השיעור   היה מעניי�   ·‚ÏÏ    הרשמקול שהביא המורה.

� בעלי החנות נאלצו למכור את הטלוויזיות ב)8.98 דולאר, מפני שעור+)די* 
הזכיר לה& תקדי& משפטי.

� בעלי החנות נאלצו למכור __________________ בגלל ___________________

ש__________________________

� הצעירי& אוהבי& לראות סרטי ריגול, מפני שיש בה& מעשי)גבורה.

� הצעירי&________________________ בגלל _____________________________

ש_______________________________

� העבודה לא הסתיימה כעבור שנה, מפני שהפועלי& העצלי& לא עשו שו& דבר.

� העבודה_________________________ בגלל ____________________________
ש ______________________________

� צבענו את קירות הבית בצבעי& מבריקי&, מפני שאשתי החליטה להיות 
באופנה.

� צבענו ___________________________ בגלל _____________________________

ש_________________________________

� הסטודנסי& במעונות מעריצי& את המדרי+ שלה&, מפני שהוא מספר לה& 
בדיחות מצחיקות.

� הסטודנטי& _________________________ בגלל __________________________

ש  ___________________________________
         

4°) Complétez ces phrases . השלימו את המשפטי� כפי שאת� מביני�



הלכתי לקופת חולי& ולכ* _____________________________________________

מכיוו* שלא ירד גש& בחודשיי& האחרוני&, _____________________________

שני הצדדי& הגיעו להסכ&, ועל כ* ______________________________________

לרגל החגי& _________________________________________________________

הישיבה נדחתה בשל __________________________________________________

היות שראיתי את הסרט בטלוויזיה,____________________________________

הלכנו לקונצרט ומשו& כ+ _____________________________________________

מספר העולי& עלה, וכתוצאה מכ+ ______________________________________

בגלל פטפוטי+ הרבי&_________________________________________________

עקב העלאת מחיר הדלק _______________________________________________

5°) Passez à la conséquence . הפכו את משפטי הסיבה למשפטי תוצאה

דוגמה : 
רוני לא הגיע לעבודה, מפני שהוא נפצע בתאונת דרכי&.
רוני נפצע בתאונת דרכי&, ולכ* הוא לא הגיע לעבודה.

� לא עניתי ל+ כי לא שמעתי שקראת לי.
� לא שמעתי שקראת לי ______________________________________________

� פ �לה שותה קפה שחור כי היא לא אוהבת חלב.
� פולה ____________________________________________________________

� אברה& עובר לגור במושב מפני שהוא רוצה להיות חקלאי.
� אברה& רוצה להיות _______________________________________________

� לא ניקיתי את הבית כי לא היה לי כוח לזוז.
� לא היה ___________________________________________________________

� רותי לא אוכלת לח& כי היא לא רוצה להשמי*.
� רותי לא רוצה להשמי* ___________________________________________
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