Fiche de grammaire N°28
La particule את

Lisez attentivement les exemples suivants :

. ֶ ִא  ָנְתָנה לÁ
«et«‰
z« ַהֶֶלד ָאַכל ֶאת
. ֶלָחֵבר ֶ ַָסע לחו''ל‰„»¯≈t¿‰
« ֵה! ָעְרכ ֶאת ְמִס ַת
.ִה ְ ַאְר ִי ֶאת ִסְפִרי ֶַחֶדר
.Èƒc» ! ֶאת$ַ ִהְזַמ ַל ְ ִס ָה
Attention : La particule
direct défini .
Remarque : la particule

.ַהֶֶלד ָאַכל ַַח
.ֵה! ָעְרכ ְמִס ַת ְֵרָדה

 אתest obligatoire devant tout complément d'objet
 אתest déclinable :
. הא ַָג אָת! ַ ְ ִס ָה: דוגמה
.ָרִאיִתי את ַ ֶֹקר
.ִהְזַמ אָת* ַל ְ ִס ָה

Lisez les exemples suivants :

. ָרִאיִתי את ִמְד ָר ִע! ַה ְ ַנֵהל ְַ ִ יָבה+
(. ָרִאיִתי את. ֵר ִע! ַה ְ ַנֵהל ְַ ִ יָבה-ִ )הא
.ִני! ְִכר$ְ  ָ ַמְע ִי אָת! ְמַנ+
(.! ָ ַמְע ִי אָת.ר/ִ ַ נ$ְ )ֵה! ִנ
Remarque :

Les constructions soulignées se traduisent en français:

1°) Je l'ai vu parler avec le directeur pendant la réunion.
2°) Je les ai entendus jouer du violon.
EXERCICES D'APPLICATION
Insérer la particule  אתlorsque cela est nécessaire:
___________________________.0 הארכיטקט הביא למהנדסי! תוכנית הבניי+
____________________________. במסיבה שרו הרבה שירי! וספרו בדיחות+
______________________________ .ההולדת3! קיבלתי מתנות יפות ליו+
__________________________________ . הוא החזיר כל הספרי! לספריה+

 +היא אוהבת מאוד פריס________________________________________ .
 +ה! הציגו בעיותיה! לפני המנהל_________________________________ .
 +הוא לקח רק חלק קט 0מהספרי! שהיו פה___________________________ .

 +אנחנו זקוקי! לאול! גדול כדי להציג התמונות החדשות שקיבלנו.
_______________________________________________________

את

Construisez des phrases avec les mots donnés ci-dessous. Ajoutez
quand cela est nécessaire.

מועמדות! .ה! .לפני .הציגו .שבוע______________________________ .
במשרד .הוא .הספרי! .שכח .האלה_______________________________ .
רעיונות .יש .מוזרי! .לו______________________________________ .
הארכיטקט .צביו .0לבניי .0לתת .מיוחד .מנסה__________________________ .
שלחת .המכתבי!ֲ .הִא! .כל______________________________________ .
Reliez les phrases suivantes selon l'exemple ci-dessous.

א
ה! יקליטו את הלהקה
הוא צל! את ביתו
ראיתי את יוסי ודליה
הוא שמע את ל .ברנשטיי0
הוא צייר את הילדות
הוא ראה את החברה שלו
דוגמה:

ב
היא קטפה פרחי! בשדה
ה! רקדו יחד במסיבה
היא תשיר שירי+
ה 0שיחקו בכדור על הדשא
הוא ניג 0את התשיעית של טהוב0
היא עברה במהירות במכונית

הוא שמע את ל .ברנשטיי 0מנג 0את התשיעית של בטהוב.0
השל ע ''את'' בנטייה  décliné .את Complétez avec

אני מדבר מאילת .אתה שומע ___________________ ?
אנחנו אוהבי! לדבר בשקט .אתה יכול לשמוע ________________ ?

הוא בונה בית .הוא בונה ________________ כבר שלוש שני!.
בשיעור הזה יש עשר מלי! חדשות .בבקשה ללמוד ________________.
רינה ,אני רוצה לפגוש ______________ ,מתי את בבית ?
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