
Tableau récapitulatif de la déclinaison des prépositions

à connaître par coeur

Ô-Ì‰ Ô-Ì˙‡ Â�Á�‡ ‡È‰ ‡Â‰ ˙‡ ‰˙‡ È�‡
ַאֲחֵריֶהם ַאֲחֵריֶכם ַאֲחֵרינ ּו ַאֲחֶריָה ַאֲחָריו ַאֲחַרִיְך ַאֲחֶריָך ַאֲחַרי après È≈̄Á¬‡«
ֲאֵליֶהם ֲאֵליֶכם ֵאֵלינ ּו ֵאֶליָה ֵאָליו ֵאַלִיְך ֵאֶליָך ֵאַלי vers Ï‡∆
ֶאְצָלם ֶאְצְלֶכם ֶאְצֵלנ ּו ֶאְצָל ּה ֶאְצל ֹו ֶאְצֵלְך ֶאְצְלָך ֶאְצִלי chez Ï∆̂‡≈
א ֹוָתם ֶאְתֶכם א ֹוָתנ ּו א ֹוָת ּה א ֹות ֹו א ֹוָתְך א ֹוְתָך א ֹוִתי pp cod ˙‡∆
ָ ּבֶהם ָ ּבֶכם ָ ּבנ ּו ָ ּב ּה ָ ּבְך ּב ֹו ְ ּבָך ִ ּבי en, à -·

ִ ּבְגָלָלם ִ ּבְגַלְלֶכם ִ ּבְגָלֵלנ ּו ִ ּבְגָלָל ּה ִ ּבְגָלל ֹו ִ ּבְגָלֵלְך ִ ּבְגָלְלָך ִ ּבְגָלִלי à cause ÏÏ«‚¿a ƒ
ֵ ּביֵניֶהם ֵ ּביֵניֶכם ֵ ּביֵנינ ּו ֵ ּביָנ ּה ֵ ּבינ ֹו ֵ ּביֵנְך ֵ ּביְנָך ֵ ּביִני entre ÔÈa ≈
ְ ּבַעְצָמם ְ ּבַעְצְמֶכם ְ ּבַעְצֵמנ ּו ְ ּבָעְצָמה ְ ּבַעְצמ ֹו ְ ּבַעְצֵמְך ְ ּבַעְצְמָך ְ ּבַעְצִמי par moi Ì∆̂Ú∆a ¿
ְ ׁשִביָלם ִ ּב ְ ׁשִביְלֶכם ִ ּב ְ ׁשִביֵלנ ּו ִ ּב ְ ׁשִביָל ּה ִ ּב ְ ׁשִביל ֹו ִ ּב ְ ׁשִביֵלְך ִ ּב ְ ׁשִביְלָך ִ ּב ְ ׁשִביִלי ִ ּב pour ÏÈ·ƒL ¿a ƒ
ְ ּבת ֹוָכם ְ ּבת ֹוְכֶכם ְ ּבת ֹוֵכנ ּו ְ ּבת ֹוָכ ּה ְ ּבת ֹוכ ֹו ְ ּבת ֹוֵכְך ְ ּבת ֹוְכָך ְ ּבת ֹוִכי dans Í¿…Â˙a ¿
ְ ּכמ ֹוֶהם ְ ּכמ ֹוֶכם ָ ּכמ ֹונ ּו ָ ּכמ ֹוָה ָ ּכמ ֹוה ּו ָ ּכמ ֹוְך ָ ּכמ ֹוָך ָ ּכמ ֹוִני comme …ÂÓk ¿
ָלֶהם ָלֶכם ָלנ ּו ָל ּה ל ֹו ָלְך ְלָך ִלי à, vers -Ï
ְלַבָ ּדם ְ ּדֶכם ְלַב ְלַבֵ ּדנ ּו ְלַבָ ּד ּה ְלַב ּד ֹו ְלַבֵ ּדְך ְ ּדָך ְלַב ִ ּדי ְלַב seul „·«Ï¿
ִלְפֵניֶהן ִלְפֵניֶכם ְלָפֵנינ ּו ְלָפֶניָה ְלָפָניו ְלָפַנִיְך ְלָפֶניָך ְלָפַני devant È�≈Ù¿Ïƒ
ֵמֶהם ֶ ּכם ִמ ֶ ּמ ּנ ּו ִמ ֶ ּמָ ּנה ִמ ֶ ּמ ּנ ּו ִמ ֵ ּמְך ִמ ְ ּמָך ִמ ִ ּני ֶ ּמ ִמ de, à Ó - ÔÓƒ
מ ּוָלם מ ּוְלֶכם מ ּוֵלנ ּו מ ּוָל ּה מ ּול ֹו מ ּוֵלְך מ ּוְלָך מ ּוִלי face à Ïe Ó
ֲעֵליֶהם ֲעֵליֶכם ָעֵלינ ּו ָעֶליָה ָעָליו ָעַלִיְך ָעֶליָך ָעַלי sur ÏÚ«

ָיָדם ַיְדֶכם ָיֵדינ ּו ַעל-ָיָד ּה ַעל-ָיד ֹו ַעל-ָיַדִיְך ַעל-ָיֶדיָך ַעל-ָיִדי à côté „È»-ÏÚ«
ָ ּתם ִא ְ ּתֶכם ִא ָ ּתנ ּו ִא ָ ּת ּה ִא ִא ּת ֹו ָ ּתְך ִא ְ ּתָך ִא ִ ּתי ִא avec ˙‡∆ ,ÌÚƒ
ָ ּלֶהן ֶ ׁש ָ ּלֶהם ֶ ׁש ָ ּלנ ּו ֶ ׁש ָ ּל ּה ֶ ׁש ֶ ׁש ּל ֹו ָ ּלְך ֶ ׁש ְ ּלָך ֶ ׁש ִ ּלי ֶ ׁש de, à ÏL ∆
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Verbes et mots à connaître avec la préposition correspondante 

1. prépositions se déclinant sans insertion du yod.

-Î -Ó -Ï -· „È-ÏÚ Ïˆ‡ ÏÈ·˘· È˙È‡ ,ÌÚ ˙‡

מדבר בא בא גר גר אוכל אופה בא אוהב

חי מבקש הולך היה יושב מבקר מבשל גר אוכל

חכם בורח חסר מסתכל נמצא גר מביא מדבר מבקש

טיפש חוזר מחכה משתמש עומד היה מזמין הולך מבקר

עומד יוצא טס משתתף יושב מכין מזדהה גומר

רוקד לוקח מטלפן מטייל נמצא עובד מתכתב מבין

שר לומד ממהר מטפל נשמע עושה מסכים מזמין

מאוכזב מספר כותב עובד מתחתן מכיר

נהנה עובר מעוניין ישן יושב זוכר

נפרד עוזר מתחיל לומד מחפש

פוחד עולה  נמצא נפגש לומד

צוחק פונה שם נוסע לוקח

מקבל רץ עובד פוגש

עושה פותח

משחק קורא

רואה

רוצה

שואל

שם

שומע
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Verbes et mots à connaître avec la préposition correspondante 

2. prépositions se déclinant avec insertion du yod.

È¯Á‡ È�ÙÏ Ï‡ ÏÚ

בא בא בא חושב

גומר גומר הולך חולם

חוזר חוזר חוזר יודע

יושב יושב טס יושב

נולד נולד טלפן כועס

נכנס נכנס מגיע כותב

נרדם נרדם מצטרף לומד

עוזב עוזב מתגעגע מדבר

עולה עולה נוסע מגן

עומד עומד נכנס מסתמך

רץ מתנפל

שולח עומד

עונה

קורא

שומע

שומר
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