Conjugaison de  יכולet צריך
1. La conjugaison de "( "יכולpouvoir)
La conjugaison du verbe ""יכול, qui appartient au binyan Pa'al, est irrégulière. Voici les
caractéristiques de cette conjugaison :
• La conjugaison au passé, ( ָיכוֹלתי,  ָיכוֹלת, etc.), tout à fait comme celle au présent,
( ָיכוֹל, יכוֹלה, etc.), est caractérisée par la voyelle o. Deux seules exceptions se
produisent au passé à la troisième personne du féminin singulier ( ) ָי ְכ ָלהet à la
troisième personne du pluriel () ָי ְכלוּ. Ces deux formes suivent le modèle régulier
ָ et à ")"סגְ ָרוּ.
ָ
de binyan Pa'al (comparez ces formes à ""סגְ ָרה
• La forme de la troisième personne du masculin singulier au passé et au présent est
identique () ָיכוֹל. Afin de les distinguer l'un de l'autre, on peut ajouter l'auxiliaire
" "היהà la forme au passé ()היה יכול.
• La conjugaison au futur (או ַּכל, תו ַּכל, etc.) est caractérisée par la voyelle ou,
marquée par la lettre ו. C'est important de prononcer correctement cette voyelle
afin de distinguer entre cette conjugaison et celle au futur du verbe ""לאכול, qui
contient la voyelle o (אוֹ ַכל, תֹא ַכל, etc.).
• La combinaison " "להיות יכולsert comme l'infinitif du verbe ""יכול.
2. La conjugaison de "( "צריךdevoir)
La conjugaison de " "צריךest également irrégulière. En voici les caractéristiques :
• Les formes de " "צריךau passé sont une combinaison entre les formes de " "צריךau
présent avec les formes de l'auxiliaire " "להיותau passé.
• En hébreu parlé, l'auxiliaire précède généralement le mot ""צריך. Toutefois, en
hébreu élégant ou à l'écrit, cet ordre peur être renversé. De plus, le sujet de la
phrase peut être inséré entre les deux éléments de la combinaison. Ainsi, la même
idée peut être exprimée de trois façons différentes :
. הסטודנטים היו צריכים למצוא עבודה,כדי להתפרנס
. צריכים היו הסטודנטים למצוא עבודה,כדי להתפרנס
. היו הסטודנטים צריכים למצוא עבודה,כדי להתפרנס
• Le futur de ""צריךest exprimé par la conjugaison au futur du verbe ""להצטרך, qui
appartient au binyan Hitpael.
• L'infinitif " "להצטרךest utilisé comme l'infinitif de ""צריך.

Conjugaison de יכול

Conjugaison de צריך

 .1בבקשה לכתוב את המשפטים
בזמנים המתאימים.
עבר

1. Récrivez les phrases suivantes aux
temps qui convient.

עתיד

הווה

לא יכולתי להיפרד מכם .אני לא יכול להיפרד מכם.
למה אתם לא יכולים
להשתתף בפגישה?
אנחנו לא יכולים לראות שום
דבר.
השכנה לא יכולה להירדם
בגלל הרעש.
הרופא לא יכול לטפל בכל
החולים.
את יכולה לסמוך עליי!
חבל שהם לא יכולים להצטרף
אלינו!
אתה לא יכול להתקשר אליי?

 .2בבקשה להשלים את המשפטים
בעזרת הצורות הנכונות בעבר או
בעתיד של "צריך".
א .יצאתי מהעבודה מוקדם ,מפני ש
ב .אם ֵי ֵרד גשם) ,אנחנו( לא
ג .החקלאים שהתיישבו בנגב

2. Complétez les phrases suivantes
en utilisant les formes correctes
” au passé ou au présent.צריך“ de
להחזיר את הילדים מבית הספר.
להשקות את הגינה מחר בבוקר.
להביא מים ממקומות אחרים.

ד .תיקנתי ָלך את הנזילה בכיור כדי שלא
ה .אם תעבוד ותרוויח כסף ,לא

להוציא כסף על התיקון.
לבקש כסף מההורים.

ו .מאז שעברנו לבית עם גינה ,אנחנו מגדלות ירקות בגינה .לפני כן,
את כל הירקות שלנו בשוק.
ז .השבוע ,חבר שלי מארצות הברית מתארח אצלי .נתתי לו מפתח של הדירה שלי ,כדי
להסתובב ברחוב כשאני לא בבית.
שהוא לא
לבנות אותו מחדש.
ח .אחרי שהבית שלה נהרס ברעידת אדמה ,היא

לקנות

רצית להשתתף בו או מפני ש
השתתפת בדיון מפני ש ָ
ָ
ט.
תיקנו גִ 'י ִפּי ֶאס ,לא
י .אם ְ

להשתתף בו?

להשתמש במפה ולא תלכו לאיבוד.

