La question en hébreu ? השאלה בעברית
Il y a deux types de questions :
A. Une question attendant une confirmation?
B. Une question à caractère informatif.
A. La question attendant une confirmation.

 לא/ כּן

? ַהִאם הספר על השולחן

 לא/ כּן

? ֲהשמעת את החדשות

Ce type de question est introduit par le mot  ַהִאםou par la lettre ה
ֲ devant un verbe
conjugué forme soutenue).
Ce type de question peut être posé par un changement d'intonation.

? הספר על השולחן
? שמעת חדשות
B. La question à caractère informatif :
Ce type de question peut être introduit par de nombreux mots; parmi lesquels :

... ְלָאן,פה
ֹ  מאי, ֵמַא ִין, ֵהיָכן,פה
ֹ  ֵאי, ַמדוַּע, ְל ֵשׁם ָמה, ָלָמה, ֵאיְך, ָמַתי, ֵאיֶזה, ַמה,ִמי
Aux questions introduites  מתיou למה, on obtiendra des réponses commençant par :

... ָתִּמיד, ְלִעיתים קרוֹבוֹת, ִלְפָעִמים, ְלעוָֹלם לֹא, ִלְפֵני, ְבּעוֹד, ְבּ,ַכֲּאֶשר

? מתי

... ְכֵּדי, ִבְּגַלל,ְמ ְפֵּני ֶשׁ

? למה

מילוֹת שאלה
Questions se rapportant aux personnes et êtres vivants.

מי לומד עברית באורט ? משה לומד עברית באורט.
מי זה ? זה דני.
מי ֹזאת ? ֹזאת שׂרה.
איזוֹ חיה היא סמל הרפוּאה ? הנחש.
איזה בעל חיים הוא ַהמוְּסַט ְנג ? סוּס.
את מי היא רואה ? היא רואה את חנה.
למי יש ספר חדש ? לדני יש ספר חדש.
על־יד מי אתה יושב ? אני יושב על־יד יוִֹסי.
של מי הספר הזה ? הספר הזה של אוּרי.
עם מי דוריס מדברת ? דוריס מדברת עם חנה.
על מי אתן מדברות ? אנחנו מדברות על חנה.
אצל מי העט שלי ? העט שלך אצל יצחק.
למי יש אח גדול ? לשלמה יש אח גדול.
Questions se rapportant à un lieu.

איפה אתה ? אני בבית.
איפה אתה מחכה לי ? אני מחכה לך על־יד התחנה.
לאן אתם נוסעים ? אנחנו נוסעים לאוסטרליה.
מאין/מאיפה אתן ? אנחנו מצרפת.
בֵאיזה מקום אתם גרים ? אנחנו גרים באילת.
מאיזה מקום אתם באים ? אנחנו באים מהבית.
לאיזה מקום אתם הולכים ? אנחנו הולכים לסוּפרמרקט.
Questions se rapportant au temps.

מתי אתם הולכים לישון ? עכשיו .
איזה יום היום ? היום יום חמישי.
מה השעה )עכשיו( ? השעה .5.00
באיזוֹ שעה אתם אוכלים ארוחת-ערב ? אנחנו אוכלים ארוחת ערב
ב.7.00 -
כמה זמן נוסעים מחיפה לתל-אביב ? שעה ורבע.
לכמה זמן אתם יוצאים ? אנחנו יוצאים לשעה.
בעוד כמה זמן אתם תבוֹאוּ ? אנחנו נבוא בעוד שעה.

Posez la bonne question
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? היום יום שני
? פריס בצרפת
? זאת חברה טובה.
? הם טסים לתל-אביב.
? אני חנה.
? אני מרגישה טוב ,תודה.
? הוא כותב.
? השעה שבע ורבע.
? שלומי טוב ,תודה.
? דני מישראל.
? דניאל לומד.
? דינה בת שלוש.
? אנחנו לומדים עברית.
? שמי משה.
? אני נוסעת הביתה.
? היא רוצה קפה.
? רות נחמדה.
? בחדר יש טלוויזיה.
? לא ,הוא לא בבית.
? הם בחדר.
? היא באה מהכיתה.
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? אנחנו רוצים לאכול פיצה.
? זה דויד.
? אני בבית עד שעה חמש.
? העט על השולחן.
? אני לומד בשעה שבע.
? דניאל בן עשר.
? הספר עולה עשרה שקלים.
? הוא חושב על רותי.
? היא גרה בתל-אביב.
? אני נח בשבת.
? הוא רץ כי אין לו זמן.
? בשנה הבאה אגוּר בישראל.
? בכיתה אין טלפון.
? אני כותב בעט.
? הם לומדים עד שעה שש.
? נסעתי לישראל הרבה פעמים.
? הוא לומד מפני שהוא לא יודע.
? היא יושבת על-יד מיכאל.
? בחדר יש שלושה חברים.
? לרחל יש אח אחד.
?אני הולך לשיעור מתמטיקה.
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