
 סברים דקדוקייםה
Remarques Grammaticales 

  

1. Le système de verbes en hébreu : les Gzarot  

 

La classification des verbes en hébreu en “gzarot” est basée sur deux genres de lettres de  

racine : lettres de racine fortes et lettres de racine faibles. Les lettres de racine fortes sont 

des lettres de racine qui apparaissent dans toutes les formes du verbe, tandis que lettres 

de racine faibles sont celles qui sont omises dans certaines formes du verbe. Les lettres 

qui peuvent être  des "lettres de racine faibles" sont :   י ,ו ,ה ,א et נ. 

Les différentes gzarot peuvent être divisées en deux catégories :  

 Tous les verbes :("gizrat Ha-shlemim, “le groupe des verbes complets) גזרת השלמים .1

dans cette  gizra ont une racine qui contient  uniquement des "lettres fortes".   C'est-

à-dire que toutes les trois lettres de la racine apparaissent dans toute la conjugaison 

des verbes qui appartiennent à cette gizra. 

2. Toutes les autres gzarot (i.e.: י"פ נ"פ , י"ע/ו"ע , י"ל ,  ainsi de suite): Les verbes dans 

chaque gizra contient une "lettre faible" dans leur racine. Par exemple, la racine du 

verbe ישב, qui appartient à gizrat Pe-Yod ( י"פ ), est  ב"יש .  La première lettre de la 

racine, י, est "faible". Elle disparaît dans la forme du gérondif du verbe : לשבת. 

 

2. Binyan Pa’al Gizrat Ha-shlemim – Le présent et l'infinitif  

La conjugaison au présent du groupe des verbes dans binyan Pa’al gizrat Ha-shlemim 

apparaît dans le tableau ci-dessous. Elle est présentée par le verbe ִלְלמֹוד.  La racine de ce 

verbe est ד"למ . Remarquez que toutes les trois lettres de la racine apparaissent dans toute la 

conjugaison.  Pour obtenir une liste partielle de verbes appartenant à ce groupe, regardez 

l'alinéa 2 dans la leçon 4.    

 שם פועל

L'infinitif 

 הווה

Le présent 

 הוא/ אתה / אני  היא/  את/ אני  הם/ אתם / אנחנו  הן/ אתן / אנחנו 

 לֹוֵמד תלֹוֶמדִֶ יםלֹוְמדִִ ֹותלֹוְמד ִלְלמֹוד

Les infinitifs des verbes appartenant au binyan Pa’al gizrat Ha-shlemim prennent la 

forme de xֹוxְxִִל.  Cependant, plusieurs changements de voyelles peuvent se produire dans 

l'infinitif lorsque la première lettre de la racine est une lettre gutturale.   
 

 
 



Ces changements de voyelles sont représentés dans le tableau ci-dessous: 

 La première lettre de la racine est: 

 non gutturale א ח ע

les voyelles:                 a a                    a                 é é                    i 

l'infinitif: ִלְלמֹוד ֶלֱאכֹול ַלְחׁשֹוב ַלֲעבֹוד 
 

 
 

 

La forme de l'infinitif du verbe אֹוֵמר est irrégulière : לֹוַמר. 

Lorsque la première ou la deuxième lettre de la racine est כ ,ב ou פ, cette lettre est 

prononcée autrement à la forme de l'infinitif que dans les formes du verbe au présent: On 

a une forte prononciation (i.e.: ּפ / ּכ / ּב) à la forme de l'infinitif, on aura une faible 

prononciation   (i.e.: פ / כ / ב) à la forme du présent, et vice versa. Les différentes 

prononciations sont présentées dans le tableau ci-dessous :  

 
La deuxième lettre de la racine est פ / כ / ב La première lettre de la racine est פ / כ / ב 

L'infinitif le présent L'infinitif le présent 

ִֹוׁשּבִללְִ ב ִׁשב  לֹו ִדֹוקב  לִִ ִקֹודִֵּב

ִֹורּכִלזְִ כ ִרכ  זֹו ִתֹובכ  לִִ ִֹוֵתבּכ

ִֹורּפִלְסִ פ ִרפ  סֹו ִגֹוׁשפ  לִִ ִֹוֵגׁשּפ
 

 

3. Binyan Pa’al Gizrat Pe-Yod – Le présent et l'infinitif 

La conjugaison au présent des verbes dans   binyan Pa’al gizrat Pe-Yod est présentée 

dans le tableau ci-dessous par le verbe ָלֶׁשֶבת.  La racine de ce verbe est ב"יש . Remarquez 

que la lettre dans la racine est omise à la forme de l'infinitif.  Pour obtenir une liste 

partielle de verbes appartenant à ce groupe, regardez l'alinéa 2 des remarques 

grammaticales dans la leçon 4.     

 שם פועל

L'infinitif 

Le présent הווה 

ִהן/ אתן / אנחנו  ִהם/ אתם / אנחנו  ִהיא/ את / אני  ִהוא/ אתה / אני 

 יֹוֵׁשב תיֹוֶׁשבִֶ יםיֹוְׁשִבִ ֹותיֹוְׁשב ָלֶׁשֶבת

4. Les changements dans la conjugaison des verbes lorsque la dernière 

lettre de la racine est gutturale  



  

Lorsque la dernière lettre de la racine est gutturale, des changements phonétiques peuvent 

se produire dans certaines formes du verbe.  

Dans la conjugaison au présent dans binyan Pa’al gizrat Ha-shlemim, lorsque la dernière 

lettre de la racine est א, la forme de féminin singulier est différente de la forme régulière : 

A la place de deux syllabes (les voyelles é é: ֶמֶדתלֹו ), il y en a une seule  (la voyelle é : 

אתקֹו ר  ), et la lettre  א est muette.  

Lorsque la dernière lettre de la racine est ח ou ע (et aussi ה), quelques changements dans 

toute la conjugaison apparaissent. Dans la forme de masculin singulier au présent et à 

l'infinitif, une voyelle a  supplémentaire est ajoutée à la lettre gutturale. Par exemple : 

ח  ּפֹוֵתִ  à la place de ִדלֹוֵמ .  Remarquez que la syllabe    ח, quand elle apparaît à la fin du mot, 

est prononcée “ax”, et non pas “xa”.  La forme du féminin singulier a les a a ( תח  ת  ּפֹו ) à la 

place des voyelles é é ( ֶמֶדתלֹו ). 

Le tableau ci-dessous décrit les changements qui se produisent dans la conjugaison des 

verbes de binyan Pa’al gizrat Ha-shlemim  au présent et à la forme de l'infinitif, lorsque 

la dernière lettre de la racine est gutturale.    

 

La 

dernièr

e lettre 

de la 

racine 

 שם פועל

Infinitifִ

Le présent   הווה 

ִהן/ אתן / אנחנו  ִםה/  אתם/ אנחנו  ִיאה/  את/ אני  ִואה/ האת/  אני

Pas 

guttural 
 לֹוֵמד לֹוֶמֶדת לֹוְמִדים לֹוְמדֹות ִלְלמֹוד

ִא אתקֹו קֹוְרִאים קֹוְראֹות ִלְקרֹוא  קֹוֵרא ר 

ִח תּפֹו ּפֹוְתִחים ּפֹוְתחֹות ח  ִלְפתֹו ח   ח  ּפֹוֵתִ ת 

ִע תׁשֹו ׁשֹוְמִעים ׁשֹוְמעֹות ע  ִלְׁשמֹו ע   ע  ֵמִׁשֹו מ 



 שיעורי בית
Devoirs  

 

בבקשה לבחור בפועל המתאים  . 1
 :ולכתוב אותו בצורה הנכונה

1.  Choisissez le verbe qui convient 

et écrivez-le correctement : 
ִ
 רוקד/ִמודדִ/ִשואלִ .שמלתִערבִבחנותִהבגדיםִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִהיאִ.ִא

ִיודע/ִהולךִ/ִנוסעִ .באוטובוסִמירושליםִלתלִאביבִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִהםִ.ב

לילהִ.ִכיִהיאִהולכתִלישון,ִאתִהספרִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִהיאִ.ִג

 !טוב

 פותח/ִסוגרִ/ִכותבִ

ִ.ִאניִלאִמביןִאתִהתרגילִבמתמטיקה,ִדניִ.ִד

 ?ליִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִאוליִאתהִיכול

 חושב/ִסופרִ/ִעוזרִ

 לוקח/ִיוצאִ/ִחוזרִ .הביתִבשבעִבבוקרמִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִהואִ.ה

 סוגר/ִיוצאִ/ִחוזרִ .הביתהִבשמונהִבערבִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִהןִ.ִו

ִאוהב/ִסוגרִ/ִשומרִִ.הילדיםִעלִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִאבאִ.ִז

ִיוצא/ִשואלִ/ִיודעִִ.יןִלהִשעוןכיִא,ִמהִהשעהִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִהיאִ.ִח

 
 

 

 

 

  



בבקשה לכתוב ולומר את שם  . 2
 :הפועל של הפעלים הבאים

2.  Ecrivez les infinitifs des verbes 

suivants et dites-les à haute voix : 

ִ

ִ.ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִוכלאִ.ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִשואל

ִ.ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִרוקד

ִ.ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִוהבא

ִ.ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִסוגר

ִ.ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִאמוצ

ִ.ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִלומד

ִ.ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִוזרע

ִ.ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִשומר

ִ.ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִוזרח

ִ.ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִוגשפִ.ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִותבכ

ִ.ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִואבכ

ִ.ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִותחפ

ִ.ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִוחרב

ִ.ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִרפסו

ִ.ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִשבלו

ִִ

ִ

ִ 



 

 : Complétez le tableau  .3 :את הטבלה להשליםבבקשה  . 3
ִ

 שם פועל אתן הם היא אתה

ִִִִִיושב

ִלרדתִִִִ

ִִִיוצאיםִִ

ִִיודעותִִִ

ִִִִִלוקח

ִִִהולכיםִִ

ִִִִִאומר

ִ
ִ
ִ

 

בבקשה לכתוב משפטים עם  . 4
אפשר )הפעלים הבאים 

צורות ההווה או  4-להשתמש ב
 (:שם הפועל

4.  Ecrivez des phrases en utilisant les 

verbes ci-dessous (soit aux 4 formes 

du présent, soit à l'infinitif): 

(Envoyez moi vos réponses par mail)  

ִמוצאִסוגרִ...(על)שומרִ

ִִפותחִ...(ל)כואבִ

ִִ...(ל)עוזרִִחוזר

ִ

  



בבקשה לבחור בפועל המתאים  . 5
 :ולכתוב אותו בצורה הנכונה

5.  Choisissez le verbe qui convient et 

écrivez-le correctement : 

ִ
שלִ(ִקומדיה)כיִהןִרואותִסרטִקומיִ,ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִהןִ.ִא

 .וודיִאלן

 עוזר/ִשונאִ/ִצוחקִ

 שומר/ִדואגִ/ִכועסִ .ילדִכיִהיאִלאִיודעתִאיפהִהואלִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִאימאִ.ִב

ִשוכח/ִדואגִ/ִשומרִִ.הילדיםִעלִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִאבאִ.ִג

בביתִ...ִאיפהִאניִפוגשתִאתִיוסיִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִאניִלאִ.ִד

ִ?בחנותִהספרים?ִהקפה

ִזוכר/ִשוכחִ/ִפוחדִ

ִכואב/ִיושבִ/ִפוחדִִ.ללכתִבלילהִלבדִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִהיאִ.ִה

ִצוחק/ִחושבִ/ִנוסעִִ?לנסועִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִלאןִאתִ.ִו

ִצועק/ִצודקִ/ִצוחקִִ!אניִשומעת?ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִלמהִאתהִ.ִז

ִשוכח/ִשולחִ/ִחוזרִִ.דניִפקסלִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִהיאִ.ִח

ִכואב/ִדואגִ/ִכועסִִ.וִהבטןלִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִכי,ִדניִהולךִלרופאִ.ִט

ִזוכר/ִכועסִ/ִסולחִִ.ולִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִאבלִהיאִלאִרוצה,ִליחההואִמבקשִסִ.ִי

ִ
את  להשליםבבקשה  . 6

המשפטים עם מילות היחס 
 :המתאימות

6.  Complétez les phrases suivantes avec 

les prépositions qui conviennent : 

ִעל/ִמִ/ִלִִ.כלביםִִִִִִהואִפוחדִִ.ִא

ִעל/ִמִ/ִלִִ.רותיִִִִִִהיאִדואגתִִ.ִב

ִעל/ִבִ/ִלִִ.הילדיםִשלִרחלִִִִִִִִִִאניִשומרתִִ.ִג

ִמ/ִעלִ/ִלִִ.כיִהואִלאִבאִבזמן,ִדניִִִִִִִִִִהןִכועסותִִ.ִד

ִב/ִעלִ/ִלִִ.אבאִִִִִִמיילִִ-היאִשולחתִאיִ.ִה

Øִ/ִבִ/ִעלִִ.אוטובוסִִִִִִהןִנוסעותִִ.ִו

Øִ/ִבִ/ִעלִִ.רגלִִִִִִהואִהולךִִ.ִז

ִאת/ִלִ/ִעלִִ.רינהִִִִִִהואִעוזרִִ.ִח



ִאת/ִעםִ/ִעלִִ.המצבִִִִִִִִִִהיאִמדברתִִ.ִט

ִשל/Øִִ/ִלִִ.דניִהבטןִִִִִִכואבתִִ.ִי

ִ

 
 

 : Complétez le tableau  .7 :את הטבלה להשליםבבקשה  . 7
ִ

 שם פועל אתן הם היא אתה

ִִִִִשוכח

ִללכתִִִִ

ִִִִִיוצא

ִִאומרותִִִ

ִִִִִלוקח

ִִִשומריםִִ

ִִנותנותִִִ

ִִִִִסוגר

ִ

ִ 



 

את המילים  להשליםבבקשה  . 8
 :החסרות במכתב של דני

8.  Complétez les mots qui 

manquent dans la lettre de 

Danny : 

 

ִ,ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִשלוםִאבאִו

ִ?מהִשלומכם.ִוכותבִלכם,ִאניִיושבִבחדרִבמלון

עלִהמנטליותִשלִהישראליםִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִוגםִ,יברסיטהאניִלומדִעבריתִבאונ.ִאניִבישראל

ִ.ועלִהחייםִבישראל

ִ...אבלִלאִתמידִהםִצודקים,ִהרבהִישראליםִחושביםִשהםִיודעיםִהכול,ִלמשל

ִ.גםִיודעיםִלסלוחִאבלִהם,ִולפעמיםִצועקים,ִהםִכועסיםִעלִהרבהִדברים

ִ.ִםִלבִחםִוהםִאוהביםִלתתישִלה.ִאבלִהישראליםִצוחקיםִהרבה,ִהמצבִבישראלִלאִקל

ִ(.ִגםִפרסונליות)הרבהִשאלותִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִהישראלים:ִישִגםִדבריםִשאניִלאִאוהב

ִ...(.להםִסבלנותִִִִִִִִִִִִִ)אבלִהםִעוניםִליִבאנגליתִ,ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִלפעמיםִאניִשואלִב

 .ִמחרִאניִיוצאִלטיולִבגליל

ִ.ִברגלִלהרִארבלִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִומשם,ִבאוטובוסִלטבריהִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִאנחנו

ִ....איןִליִסבלנותִואניִכברִסופרִאתִהדקות

ִ.לחזורִלישראלִאבלִאניִכברִחולם,ִהביתהִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִעודִמעטִאני,ִאתםִיודעים

ִ.אתִהמכתבִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִאניִהולך.ִבעודִשעהִסוגריםִאתִהדואר

ִ.עלִכולםִואוהבִמאודִחושב

ִ...לאכולִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִאניִלא.ִאתִלאִצריכהִלדאוג,ִאימא.ִב.נ

 דניִִ,להתראות

 
 

 –בבקשה לכתוב מכתב תשובה  . 9
 :מההורים לדני

9.  Ecrivez la lettre de réponse des 

parents de Danny et envoyez la moi: 

ִ



 ביתהיעורי פתרונות לש
Réponses aux Questions 

 

בבקשה לבחור בפועל המתאים  . 1
 :ולכתוב אותו בצורה הנכונה

1. Choisissez le verbe qui convient 

et écrivez-le correctement : 

ִ

 רוקד/ִִמודד/ִשואלִ .שמלתִערבִבחנותִהבגדיםִמודדתהיאִִ.ִא

ִיודע/ִהולךִ/ִִנוסע .באוטובוסִמירושליםִלתלִאביבִנוסעיםהםִִ.ִב

 פותח/ִִסוגר/ִכותבִ !לילהִטוב.ִכיִהיאִהולכתִלישון,ִאתִהספרִסוגרתהיאִִ.ִג

אוליִאתהִיכולִ.ִאניִלאִמביןִאתִהתרגילִבמתמטיקה,ִדניִ.ִד
 ?ליִלעזור

 חושב/ִסופרִ/ִִעוזר

 

 לוקח/ִִיוצא/ִחוזרִ .הביתִבשבעִבבוקרמִיוצאהואִִ.ִה

 סוגר/ִיוצאִ/ִִחוזר .הביתהִבשמונהִבערבִחוזרותהןִִ.ִו

ִאוהב/ִסוגרִ/ִִשומרִ.הילדיםִעלִשומראבאִִ.ִז

ִיוצא/ִִשואל/ִיודעִִ.כיִאיןִלהִשעון,ִמהִהשעהִשואלתהיאִִ.ִח

ִ
ִ

ִ 



 

בבקשה לכתוב ולומר את שם  . 2
 :הפועל של הפעלים הבאים

2. Ecrivez les infinitifs des verbes 

suivants et dites-les à haute voix : 
 

 לשאולִשואל
lish'ol 

ִוכלא
 לאכול
le'exol 

 לאהובִוהבא לרקודִרוקד

 למצואִאמוצ לסגורִסוגר
limtso 

 לעזורִוזרע ללמודִלומד

ִוזרח לשמורִשומר
 לחזור
laxzor 

ִותבכ
 לכתוב
lixtov 

ִוגשפ
 לפגוש
lifgosh 

 לפתוחִותחפ לכאובִואבכ

ִוחרב
 לבחור
livxor 

 לספורִרפסו
lispor 

ִשבלו
 ללבוש
lilbosh 

ִ 

ִ
ִ
ִ

 : Complétez le tableau  .3 :את הטבלה להשליםבבקשה  . 3
ִ

 שם פועל אתן הם היא אתה

 לשבת יושבות יושבים יושבתִיושב

ִלרדת יורדות יורדים יורדת יורד

 לצאת יוצאותִיוצאים יוצאת יוצא

 לדעתִיודעות יודעים יודעת יודע

 לקחת לוקחות לוקחים לוקחתִלוקח

 ללכת הולכותִהולכים הולכת הולך

 לומר אומרות אומרים אומרתִאומר

 

 



בבקשה לבחור בפועל המתאים  . 5
 :ולכתוב אותו בצורה הנכונה

5.  Choisissez le verbe qui convient et 

écrivez-le correctement : 

 עוזר/ִשונאִ/ִִצוחק .שלִוודיִאלן(ִקומדיה)כיִהןִרואותִסרטִקומיִ,ִצוחקותהןִִ.ִא

 שומר/ִִדואג/ִכועסִ .ילדִכיִהיאִלאִיודעתִאיפהִהואלִדואגתאימאִִ.ִב

ִשוכח/ִדואגִ/ִִשומרִ.הילדיםִעלִשומראבאִִ.ִג

?ִבביתִהקפה...ִאיפהִאניִפוגשתִאתִיוסיִזוכרתאניִלאִִ.ִד

ִ?בחנותִהספרים

ִזוכר/ִשוכחִ/ִפוחדִ

ִכואב/ִיושבִ/ִִפוחדִ.ללכתִבלילהִלבדִפוחדתהיאִִ.ִה

ִצוחק/ִִחושב/ִנוסעִִ?לנסועִחושבתלאןִאתִִ.ִו

ִצועק/ִצודקִ/ִצוחקִִ!אניִשומעת?ִצועקלמהִאתהִִ.ִז

ִשוכח/ִִשולח/ִחוזרִִ.דניִפקסלִשולחתהיאִִ.ִח

ִכואב/ִדואגִ/ִכועסִִ.וִהבטןלִכואבתכיִ,ִדניִהולךִלרופאִ.ִט

ִזוכר/ִכועסִ/ִִסולחִ.ולִלסלוחאבלִהיאִלאִרוצהִ,ִהואִמבקשִסליחהִ.ִי
ִ

 

את  להשליםבבקשה  . 6
המשפטים עם מילות היחס 

 :המתאימות

6.  Complétez les phrases suivantes avec 

les prépositions qui conviennent : 

ִעל/ִִמ/ִלִִ.כלביםמהואִפוחדִִ.ִא

ִעל/ִמִ/ִִלִ.רותילהיאִדואגתִִ.ִב

ִעל/ִבִ/ִלִִ.הילדיםִשלִרחלִעלאניִשומרתִִ.ִג

ִמ/ִִעל/ִלִִ.בזמןִכיִהואִלאִבא,ִדניִעלהןִכועסותִִ.ִד

ִב/ִעלִ/ִִלִ.אבאלמיילִ-היאִשולחתִאיִ.ִה

Øִ/ִִב/ִעלִִ.אוטובוסבהןִנוסעותִִ.ִו

Øִ/ִִב/ִעלִִ.רגלבהואִהולךִִ.ִז

ִאת/ִִל/ִעלִִ.רינהלהואִעוזרִִ.ִח

ִאת/ִעםִ/ִִעלִ.המצבִעלהיאִמדברתִִ.ִט

ִשל/Øִִ/ִִלִ.((נ)ִ–בטןִ.ִ)דניִהבטןלכואבתִִ.ִי

 : Complétez le tableau  .7 :את הטבלה יםלהשלבבקשה  . 7

ִ
 שם פועל אתן הם היא אתה



 לשכוח שוכחות שוכחים שוכחתִשוכח

ִללכת הולכות הולכים הולכת הולך

 לצאת יוצאותִיוצאים יוצאת יוצא

 לומרִאומרות אומרים אומרת אומר

 לקחת לוקחות לוקחים לוקחתִלוקח

 לשמור שומרותִשומרים שומרת שומר

 לתתִנותנות נותנים נותנת תןנו

 לסגור סוגרות סוגרים סוגרתִסוגר

ִ

ִ 



 

את המילים  להשליםבבקשה  . 8
 :החסרות במכתב של דני

8.  Complétez les mots qui 

manquent dans la lettre de 

Danny : 

 

ִ,אימאשלוםִאבאִו

ִ?מהִשלומכם.ִוכותבִלכם,ִאניִיושבִבחדרִבמלון

עלִהמנטליותִשלִהישראליםִועלִִלומדוגםִִ,עבריתִבאוניברסיטהאניִלומדִ.ִאניִבישראל

ִ.החייםִבישראל

ִ...אבלִלאִתמידִהםִצודקים,ִהרבהִישראליםִחושביםִשהםִיודעיםִהכול,ִלמשל

ִ.גםִיודעיםִלסלוחִאבלִהם,ִולפעמיםִצועקים,ִהםִכועסיםִעלִהרבהִדברים

ִ.ִבִחםִוהםִאוהביםִלתתישִלהםִל.ִאבלִהישראליםִצוחקיםִהרבה,ִהמצבִבישראלִלאִקל

ִ(.ִגםִפרסונליות)הרבהִשאלותִִשואליםהישראליםִ:ִישִגםִדבריםִשאניִלאִאוהב

ִ...(.להםִסבלנותִאין)אבלִהםִעוניםִליִבאנגליתִ,ִעבריתלפעמיםִאניִשואלִב

 .ִמחרִאניִיוצאִלטיולִבגליל

ִ.ִברגלִלהרִארבלִהולכיםומשםִ,ִבאוטובוסִלטבריהִנוסעיםִאנחנו

ִ....נותִואניִכברִסופרִאתִהדקותאיןִליִסבל

ִ.לחזורִלישראלִאבלִאניִכברִחולם,ִהביתהִחוזרעודִמעטִאניִ,ִאתםִיודעים

ִ.אתִהמכתבִלשלוחאניִהולךִ.ִבעודִשעהִסוגריםִאתִהדואר

ִ.חושבִעלִכולםִואוהבִמאוד

ִ...לאכולִשוכחאניִלאִ.ִאתִלאִצריכהִלדאוג,ִאימא.ִב.נ

 דניִִ,להתראות

 


