
Fiche de grammaire N° 29
LA PHRASE DE BASE EN HEBREU

ְ �ִסיִסי 
ט ַה ָ� ְ  ִ ַה

On rencontre en hébreu des phrases composées des éléments suivants :

1. Pronom personnel + Nom :

אתה  תלמיד                                     את   תלמידה

הוא תלמיד                                       היא  תלמידה

ה� תלמידי�                                     ה�  תלמידות

2. Pronom personnel + Verbe:

אתה   לומד                                      את  לומדת

הוא עובד                                         היא עובדת

ה�  לומדי�                                      ה�  לומדות

3. Pronom personnel + Adjectif:

אתה גדול                                        את גדולה

הוא גדול                                         היא גדולה

ה� גדולי�                                       ה� גדולות

                                        

4. Pronom personnel + Lieu:

אתה בטבריה                                  את מצרפת

הוא בירושלי�                                 היא פה

ה� פה                                            ה� ש�

REMARQUE :  Dans les exemples 1, 2, 3 il y a accord en genre et en nombre entre le sujet et 

l'attribut (הוא גדול, היא גדולה, ה� גדולי�) ; 

 Complétez les phrases en choisissant un des mots entre-parenthèses :

ה� ________________________________ (מורה, מורי�, מורות)

אתה ______________________________ (גדול, גדולה, גדולי�)



ה� _______________________________ (כותב, כותבות, כותבי�)

את _______________________________ (תלמידה, תלמידות, תלמיד)

ה� ________________________________ (צעירי�, צעירה, צעירות)

הוא ______________________________ (חכמה, חכמות, חכ�)

את� ________________________________ (לומדת, לומדי�, לומד)

 Ecrivez un prénom à la place du pronom personnel

à la place de הוא écrivez משה

à la place de היא écrivez שרה

à la place de ה� écrivez משה ושרה

היא מארגנטינה. ____________________ מארגנטינה.

ה� פה. __________________________ פה.

היא יפה ___________________________ יפה.

הוא באולפ�. ________________________ באולפ�.

ה� מצרפת. _______________________ מצרפת.

הוא גדול. ________________________ גדול.

הוא מירושלי�. _______________________ מירושלי�.

 Ecrivez le pronom personnel à la place des prénoms :

משה נוסע לתל אביב. __________________ נוסע לתל אביב.

משה ושרה נוסעי� לירושלי�. ________________ נוסעי� לירושלי�.

משה ושרה גרי� בישראל. __________________ גרי� בישראל.

שרה באה לישראל מאנגליה. _________________ באה לישראל מאנגליה.



יוס$, משה ורותי לומדי� עברית באולפ�. _______________ לומדי� עברית באולפ�.

אברה� הול% לבית כנסת בשבת. _______________ הול% לבית כנסת בשבת.
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