Fiche de grammaire N° 38
L'UTILISATION DES MOTS OUTILS

. ָמַתי,  ֵמַאִי,  ְלָא, ֵאיֹפה, ַמה,ִמת ְֵאָלה; ִמי
Il faut distinguer les mots outils en fonction de l'idée qu'ils veulent indiquer:

. ֵתב ִמְכ ָבÈÒ
ƒ…ÂÈ

?  ֵתב ִמְכ ָבÈÓ
ƒ

.·z
»Î¿Óƒ יִסי ֵתב

?  יִסי ֵתב‰Ó
«

.‰Ù
»ÈÁ≈¿a יִסי ָר

?  יִסי ָר‰Ù
…È‡≈

.‰Ù
»ÈÁ≈¿Ï יִסי נֵסַע

?  נֵסַע יִסיÔ‡
»¿Ï

.‰Ù
»ÈÁ≈Ó≈ ה!א ָ א

?  ה!א ָ אÔÈƒ‡
«Ó≈

.7.00Œ· "ה!א ָק

? " ה!א ָקÈ˙
«Ó»

Ecrivez les questions en rapport avec l'idée indiquée en gras :

.‰˜È¯Ó‡Ó ___________________________________ ? חיי
.‰· __________________________________ ? יוס אוכל
.ÌÈÏ˘Â¯È· __________________________________ ? רינה ויצחק לומדי
. לומדי בתלאביב‰¯˘Â „Â„ ? ___________________________________
.‰„Â·ÚÏ __________________________________ ? כל בוקר משה נוסע
. משחק כדורגלÈÂ¯ ? __________________________________
.___________________________________ ? ·˘·˙ אני קורא עיתוני
.˙Â˜¯È ____________________________________? כל יו המשפחה אוכלת
.ÏÒ¯Ò· ___________________________________ ? ההורי שלי גרי

___________________________________ ? במוצאי שבת אני נוסע .·È·‡ Ï˙Ï
Ecrivez différentes questions pour chacune de ces réponses :

_______________________________________ ? דני נסע לחו הי.
_______________________________________ ? דני נסע לחו הי.
_______________________________________ ? דני נסע לח הי.
_______________________________________ ? מר כה גר בחדרה.
_______________________________________ ? מר כה גר בחדרה.
______________________________________ ? הוא נוסע מחדרה לחיפה ביו רביעי.
______________________________________ ? הוא נוסע מחדרה לחיפה ביו רביעי.
_____________________________________ ? הוא נוסע מחדרה לחיפה ביו רביעי.
_____________________________________ ? הוא נוסע מחדרה לחיפה ביו רביעי.
L'histoire de Dani et de Routi : Èƒ̇e¯Â¿ Èƒc» ÏÚ
« ¯etÒ
ƒ

ָ(ִני ְור!ִתי ִָרי" ִ יר! ַָלִי"ִ(ָ .ני נַלד ִ יר! ַָלִי" ְוָגַדל ָ  .%ר!ִתי נְלָדה ְ ִאיָרא
)ִ (Iranלְפֵני ִָ 18ני" ִהיא ָעְלָתה ָלָאֶר) ִע" ַההִרי"ִ .היא ְָדָלה ְוָלְמָדה ִ ְנַתְנָיה.
ר!ִתי ְָ -ג ָה ֶאת ָ(ִני ְ ִט!3לֶ ְ .מ ְֶ2ָ ַ .ה ֳחָד ִי" ַאַחרִ .ְָ /היא ָנְסָעה ְָ-עִמי"
ַר ת ִליר! ַָלִי"ְ ,וָדִני ָנַסע ְָ-עִמי" ַר ת עד יֵתר ִלְנַתְנָיה.
ר!ִתי ְוֶדִני ִהְתַח ְנ!ְ ,וַעְכ ָו ֵה" ִָרי" ִ יר! ַָלִי"; ֲאָבל ֵה" לֹא ִהְפִסיק! ִלְנסַֹע /
ֵה" נְסִעי" ְלִטִ!3לי" ַר ִ י".
Aprés avoir lu l'histoire ci-dessus, répondez aux questions suivantes :
‡ ‰ÙÈגרי דני ורותי ? ______________________________________________________
 ÈÓגר בירושלי ? __________________________________________________________
‡ ‰ÙÈנולד דני ? ____________________________________________________________
 ÈÓנולד באירא ? __________________________________________________________

 È˙Óעלתה רותי לאר ? ____________________________________________________
 ÔÈ‡Óההורי של רותי ? ____________________________________________________
‡ ‰ÙÈפגשה רותי את דני ? __________________________________________________
 Ô‡Ïהיא נסעה פעמי רבות ? ______________________________________________
 ÈÓנסע לנתניה כלכ הרבה פעמי ? ________________________________________
 È˙Óדני ורותי נוסעי לטיולי ? ____________________________________________

Serge Frydman - ORT France - Hebreu.org

