
L'impératif des verbes les plus utilisés הציווי

Voici un tableau avec les principaux verbes utilisés dans le langage courant à l'impératif. 
Pour exprimer l'impératif négatif, (ex: ne vas pas!) on se servira de אל suivi de la 
deuxième personne du futur .

exemple : Vas à la bibliothèque! לך לספריה , ne vas pas au match de foot! אל תלך למשחק .
Tableau de conjugaison des principaux verbes à l'impératif

pluriel           רבים fem-sing     יחידה masc-sing     יחיד infinitif  שם הפועל

שימ ּו ִשיִמי ִשים mettre       ָלִשים

ִשיר ּו ִשיִרי ִשיר chanter       ָלשיר

ק ּומ ּו ק ּומי ק ּום se lever      ָלק ּום

ז ּוז ּו ז ּוזי ז ּוז bouger         ָלז ּוז

ָלב ֹוא            venir ּב ֹוא ּב ֹוִאי ּב ֹוא ּו

ְשב ּו ְשִבי ֵשב s'asseoir     ָלֶשֶבת

ְלכ ּו ְלִכי ֵלְך aller             ָלֶלֶכת

ְרד ּו ְרִדי ֵרד descendre    ָלֶרֶדת

ְצא ּו ְצִאי ֵצא sortir          ָלֵצאת

ְ ּתנ ּו ְ ּתִני ֵ ּתן donner          ַלֵתת

ְקח ּו ְקִחי ַקח prendre       ָלַקַחת

ְ ּדע ּו ְ ּדִעי ַ ּדע savoir          ָלַדַעת

ְסע ּו ְסִעי ַסע voyager       ִלְנס ֹוַע

1°) Ecrivez à l'impératif suivant l'exemple:

דוגמה: רינה, אל תבואי אלי בבוקר. בואי אחרי הצהריים!

שמעון, אתה צריך לזוז מן המקום הזה, ____________ מפה מיד.

נעמי, אל תשירי לנו שירים ישנים ____________ לנו השיר החדש שלך.

דפנה, כל כך קשה לקום? ___________ מיד !

כאן מס ּוכן! כולכם צריכים לזוז! ___________ מכאן מיד!

דויד, אם אתה לא יכול לבוא אלי מחר, אז _________ בשבוע הבא.



2°) Ecrivez à l'impératif suivant l'exemple:

דוגמה: חברים, כדאי לכם ללכת לקולנוע. לכו לראות את הסרט החדש.
            

חיים, אני מבקשת שתצא מפה; ______________ מהבית שלי!

ילדים, אל תרדו במעלית בלי אמא. _____________ רק במדרגות.

אמא, תמיד את נותנת ליוסי שוקולד. ____________ גם לי שוקולד.

משה, עוד לא הלכת למ ּוזיא ֹון? ______________ מחר; בשבוע הבא סוגרים אותו.

פנינה, חיים, שלום ברוכים הבאים, למה אתם לא יושבים? _________ בבקשה.

3°) Apprenez ce dialogue par coeur (soulignez les verbes à l'impératif):

  דני:      אמא, תני לי לחם עם שוקולד, בבקשה.
אמא:      הנה, קח פר ּוסת לחם ותן גם למירי. רגע! בוא ּו הנה שניכם, שבו כאן. 

              אוכלים רק במטבח!
מירי:      אמא, את לא רעבה? שבי איתנו.

אמא:      לא, אני בדיאטה. היה טעים? עכשיו צאו מהמטבח.
  דני:      אמא, בואי אתנו הח ּוצה.

אמא:      לא דני, לך לשחק בחדר שלך. לכי גם את, מירי. אני צריכה להכין 
              ארוחת ערב.

מירי:      אבל אמא, בשביל מה ארוחת ערב? הרגע אכלנו!

4°) Lisez ce monologue et remplacez  חיים par שושנה :

חיים, חיים, קום כבר! קום מהר, כבר מאוחר. בוא למטבח ושב פה. אתה צריך 
לאכול. רגע, מה זה? לך קודם לאמבטיה. לא, לא, לך קודם להתלבש. נ ּו, זוז 

כבר! אתה לא יכול לזוז מהר יותר? לך מהר לרחוץ פנים.
אתה מ ּוכן? יופי. שב פה. לא, קום! קום מהכיסא הזה. פה אני יושבת. שב שם.

גמרת לאכול? מצוין! רד מהר למטה להביא את העיתון.
תן לי את העיתון...לא, בעצם אין לי זמן לקרוא עכשיו. קח את העיתון ושים 

אותו על השולחן.
מה איתך? אתה עוד בבית? רוץ מהר לעבודה. רוץ מהר, כבר מא ּוחר...

רגע! חיים! חיים! בוא הנה רגע. אל תרוץ כל כך מהר. אתה יודע מה? קח את 
המכונית, אבל סע בזהירות! אתה שומע? סע בזהירות... סע...


