
Les pé noune   גזרת פ''נ

Il s'agit de verbes ayant un noune comme première lettre de la racine
* le verbe לגשת se conjugue au présent et au passé comme un nifal נפעל

הופעל הפעיל נפעל פעל הגוף הזמן

ִ ּגי ׁש ְלַה ְלִהיָ ּנֵצל ֶ ׁשת * ָלֶג שם הפועל

ִ ּתי ַ ּפְל ה ּו ִ ּתי ְ ׁש ִהַ ּג ִ ּתי ַ ּצְל ִני ִ ּתי ְ ׁש ִניַ ּג ֲאִני ָעַבר

ָ ּת ַ ּפְל ה ּו ָ ּת ְ ׁש ִהַ ּג ָ ּת ַ ּצְל ִני ָ ּת ְ ׁש ִניַ ּג ָ ּתה ַא

ְ ּת ַ ּפְל ה ּו ְ ּת ְ ׁש ִהַ ּג ְ ּת ַ ּצְל ִני ְ ּת ְ ׁש ִניַ ּג ְ ּת ַא

ַ ּפל ה ּו ִ ּגי ׁש ִה ַ ּצל ִני ִניַ ּג ׁש ה ּוא

ְ ּפָלה ה ּו ָ ׁשה ִ ּגי ִה ְ ּצָלה ִני ָ ׁשה ְ ּג ִני ִהיא

ַ ּפְלנ ּו ה ּו ְ ׁשנ ּו ִהַ ּג ַ ּצְלנ ּו ִני ְ ׁשנ ּו ִניַ ּג ֲאַנְחנ ּו

ֶ ּתם ַ ּפְל ה ּו ֶ ּתם ְ ׁש ִהַ ּג ֶ ּתם ַ ּצְל ִני ֶ ּתם ְ ׁש ִניַ ּג ֶ ּתן ֶ ּתם, ַא ַא

ה ּוְפל ּו ִ ּגי ׁש ּו ִה ְ ּצל ּו ִני ְ ּג ׁש ּו ִני ֵהם/ן

ָ ּפל מ ּו ִ ּגי ׁש ַמ ַ ּצל ִני ִניָ ּג ׁש ָיִחיד ה ֹוֶוה

ֶ ּפֶלת מ ּו ָ ׁשה ִ ּגי ַמ ֶ ּצֶלת ִני ֶ ׁשת ִניֶ ּג ְיִחיָדה

ָ ּפִלים מ ּו ִ ׁשים ִ ּגי ַמ ָ ּצִלים ִני ִ ׁשים ִניָ ּג ִ ּבים ַר

ָ ּפל ֹות מ ּו ִ ּגי ׁש ֹות ַמ ָ ּצל ֹות ִני ִניָ ּג ׁש ֹות ַר ּב ֹות

ַ ּפל א ּו ִ ּגי ׁש ַא ֶאָ ּנֵצל ֶאַ ּג ׁש ֲאִני ָעִתיד

ַ ּפל ִ ּגי ׁש ּת ּו ַ ּת ִ ּתיָ ּנֵצל ִ ּתיַ ּג ׁש ָ ּתה, ִהיא ַא

ִ ׁשי ּת ּוְפִלי ִ ּגי ַ ּת ָ ּצִלי ִ ּתי ִ ׁשי ְ ּג ִ ּתי ְ ּת ַא

ַ ּפל י ּו ִ ּגי ׁש ַי ִייָ ּנֵצל ִייַ ּג ׁש ה ּוא

ַ ּפל נ ּו ָנִגי ׁש ִניָ ּנֵצל ִניַ ּג ׁש ֲאַנְחנ ּו

ִ ּגי ׁש ּו ּת ּוְפל ּו ַ ּת ִ ּתיָ ּנְצל ּו ְ ּג ׁש ּו ִ ּתי ֶ ּתם/ן ַא

ְ ּפל ּו י ּו ִ ּגי ׁש ּו ַי ִייָ ּנְצל ּו ְ ּג ׁש ּו ִיי ֵהם/ן

ַהֵ ּג ׁש! ִהָ ּנֵצל! ַ ּג ׁש! ָ ּתה ַא ִצ ּו ּוי

ִ ׁשי! ִ ּגי ַה ִהָ ּנְצִלי! ִ ׁשי! ְ ּג ְ ּת ַא

ִ ּגי ׁש ּו! ִה ִהָ ּנְצל ּו! ְ ּג ׁש ּו! ֶ ּתם/ן ַא



82°) Ecrivez ces verbes au passé

1) התפקיד ________________________ למר כהן.(להינתן)

2) דויד ושרה _______________________ במזל טוב. (להינשא)

3) הכבל ____________________________ ממקומו (להינתק)

4) הילד הקטן _________________________ בנס. (להינצל)

83°) Ecrivez ces verbes au futur

1) הזוג הצעיר ________________________________________ מחר. (להינשא)

2) אנחנו מקווים שהוא לא __________________________ מעונש. (להיצנל)

3) בחג הקרוב______________________________ מתנות לעובדים (להינתן)

84) Complétez ce texte avec les verbes:

נישא, ניצלו, ניזוקה, ניתנו, ניתק

זוג צעיר ש________________ רק לפני שבוע, בילה על חוף הים. השניים 

ישבו בסירה, כאשר הכבל, שקשר את הסירה לחוף, ________________ 

מחיבורו, והסירה נסחפה לים. הסירה התהפכה בגלל גל גדול, והשניים

נפלו למים. למזלם הטוב, הם______________ בזכות דייגים שהיו באותה

שעה בים וראו אותם. הסירה __________ מעט, אבל העיקר הוא שהחיים

_____________ להם במתנה.

    Notes : ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



85°) Complétez avec les verbes au temps qui convien t 

1) המלצר ___________ את הארוחה בעוד חצי שעה. (להגיש)

2) אני לא ________________ אותו ברגע הראשון. (להכיר)

3) הן ____________ את הילדים כל בוקר לגן. (להסיע)

4) המטוסים _______________ את מטוסי האוייב. (להפיל - עבר)

5) אתן _______________ כרטיסים לקונצרט ? (להשיג)

6) הציירת ____________ את התמונות שלה בתערוכה. (להציג- עתיד)

7) הבחור קפץ למים ו_____________ את הילד. (להציל)

8) הוא ____________ להם לשנות את התוכנית. (להציע - עתיד)

9) עישון סיגריות ____________ לבריאות. (להזיק)

10( אל תזרוק את הסיגריה, אתה עלול ___________ את השדה. (להצית)

86°) Ecrivez au 3 temps du houfal

1) הסטודנט הגיש את העבודה בזמן. העבודה ___________________________  

2) הציגו את התמונות שלו בתערוכה.__________________________________ 

3) הנהג הסיע את העובדים למפעל ____________________________________

4) מטוס חיל האוויר הפיל מטוס האוייב. _____________________________

5) ההסתדרות השיגה הסכם עבודה חדש. ____________________________

6) שר החינוך הציע חוק חדש. ____________________________________

תם ונשלם!


