
 

 הסברים דקדוקיים
Remarques Grammaticales 

1. Propositions négatives comprenant les “אף אחד“ ,”שום דבר” ou “אף פעם” 

Les mots “ ום דברש  apparaissent toujours dans des propositions ”אף פעם“ et ”אף אחד“ ,”

négatives, i.e. : dans des phrases qui expriment la négation. Ces mots doivent toujours être  

accompagnés par le mot de négation comme “לא” ou “אין”. Par exemple : 

Pourquoi vous ne dites rien?  שום דבראומרות  לאלמה אתן? 

Il n'y a personne ici. אף אחדפה  אין. 

Je ne fume jamais. מעשן אף פעם לא אני. 

Le parallèle positif de  “שום דבר” est “משהו”; et celui de “מישהו“ – ”אף אחד”. Par exemple : 

Je veux faire quelque chose. משהו אני רוצה לעשות. 

Je ne veux rien faire.  שום דבר רוצה לעשות לאאני. 

Quelqu'un a mangé le gâteau. אכל את העוגה מישהו. 

Personne n'a mangé le gâteau. אכל את העוגה לא אף אחד. 

Quand “אף אחד“ ,”שום דבר” ou “אף פעם” apparaissent dans un contexte, c'est-à-dire dans 

une conversation, le mot de négation peut être omis. Dans ce cas,  on comprend la négation 

selon le contexte. Par exemple : 

– “Que voudriez-vous boire?” – "מה את רוצה לשתות?" 

– “Rien.” (=Je ne veux rien boire.) – "(שום דבר רוצה לשתות לאאני ." )=שום דבר. 
 

2. Discours indirect   

Le discours indirect peut-être exprimé, en hébreu, par la conjonction “ ...ש   ”. 

Par exemple : Elle dit que Yossi est au travail.  בעבודה יוסישהיא אומרת. 

Lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect, il est parfois nécessaire de modifier 

les pronoms personnels, les verbes ou les préposition qui se trouvent entre guillemets.  

Par exemple : 

Ronny a dit : “Je viens de Haifa”.  מחיפה אני: "וני אמרר." 

Ronny a dit qu'il venait de Haifa. מחיפה הואוני אמר שר. 

Les enfants  racontent : “nous  sommes allés au cinéma”. לסרט הלכנו: "הילדים מספרים." 

Les enfants racontent qu'ils sont allés au cinéma. לסרט הם הלכוש הילדים מספרים. 

Vous avez dit : “nous n'avons pas de temps”. זמן לנו אין: "אמרתן". 

Vous avez dit que vous n'aviez pas de temps. זמן לכן אמרתן שאין. 



 

 שיעורי בית
Devoirs  

 : Choisissez le mot qui convient  .1 :במילה הנכונה לבחורבבקשה  . 1

 רעב/ צמא / עייף  .מאוד                    הוא . הוא רוצה לאכול . א

 רוצה/ כנראה / לא  .עייף מאוד                    הוא . דני ישן . ב

 להסכים/ מסכימות / רבות  .                   אנחנו . ני חושבת כמו רחלא . ג

אבל במסיבה הזאת יש שירים , היא לא אוהבת לרקוד . ד

 .היא רוקדת                    ו, מצוינים

 מה/ אפילו / כי 

 . 00:11ועכשיו כבר , 00:11-אני צריך לפגוש את יעל ב . ה

 .                   אני 

 מאחר/ מאוחר / בזמן 

 יש/ אין / לא  .פה שום דבר                      . ו

 היא לא רוצה לדבר עם . דינה עייפה ועצובה . ז

 .עכשיו                     

 שום דבר/ אף פעם / אף אחד 

 ?על מי אתה חושב, דני – . ח

 .                   על   –     

 שום דבר/ אף פעם / אף אחד 

 נכון/ עייפה / יפה  .מאוד                    כי היא , היא נחה . ט

 
 
 

 Ecrivez les phrases suivantes en mode  .2 :אמרו וכתבו בדיבור עקיף . 2

indirect : 
 .זה יוסי: דני אומר . א

                                                                                                                  . 

 .אין פה אף אחד: היא אומרת . ב

                                                                                                                  . 

 .הספר הזה מצוין: אתן אומרות . ג

                                                                                                                  . 

 .כי אני פוחד, אני לא רוצה ללכת הביתה לבד: אני אומר . ד

                                                                                                                  . 

 .הוא עוזר לי: אומרתהיא  . ה

                                                                                                                  . 



 

 
 

 .אני מארגנטינה: אתה מספר . ו

                                                                                                                  . 

 .אנחנו רוצים ללמוד עוד ועוד: התלמידים אומרים . ז

                                                                                                                  . 

 .אני עובד קשה: הוא חושב . ח

                                                                                                                  . 

 .אבל אני לא מוצא שום חולצה שאני אוהב, אני אוהב למדוד חולצות בחנות: אתה אומר . ט

                                                                                                                  . 

 
 
 

 Ecrivez les phrases suivantes en mode  .3 :אמרו וכתבו בדיבור ישיר . 3

direct : 
ה . א  .הוא חושב שהיא שרה יפ 

                                                                                                                  . 

 .אני חושבת שאני צריכה לישון . ב

                                                                                                                  . 

 .היא יודעת שאתם אוהבים לראות סרטים ישראליים . ג

                                                                                                                  . 

 .אני אומר שאני רוצה לרקוד . ד

                                                                                                                  . 

 .הוא אומר שאין לו זמן . ה

                                                                                                                  . 

 .ולא רוצה לסלוח לו, הוא חושב שדניאלה כועסת על דני . ו

                                                                                                                  . 

 .המורים אומרים שזה תרגיל חשוב . ז

                                                                                                                  . 



 

 ביתהיעורי פתרונות לש
Réponses aux Questions 

 : Choisissez le mot qui convient  .1 :לבחור במילה הנכונהבבקשה  . 1

 רעב/ צמא / עייף  .מאוד רעבהוא . הוא רוצה לאכול . א

 רוצה/  כנראה/ לא  .עייף מאוד כנראההוא . דני ישן . ב

 להסכים/  מסכימות/ רבות  .מסכימותאנחנו . אני חושבת כמו רחל . ג

אבל במסיבה הזאת יש , היא לא אוהבת לרקוד . ד

 .היא רוקדת אפילוו, שירים מצוינים

 מה/  אפילו/ כי 

ועכשיו כבר , 00:11-אני צריך לפגוש את יעל ב . ה

 .מאחראני . 00:11

 מאחר/ מאוחר / בזמן 

 יש/  אין/ לא  .פה שום דבר אין . ו

 היא לא רוצה לדבר עם . דינה עייפה ועצובה . ז

 .עכשיו אף אחד

 שום דבר/ אף פעם /  אף אחד

 ?על מי אתה חושב, דני – . ח

 .אף אחדעל   –     

 שום דבר/ אף פעם /  אף אחד

 נכון/  עייפה/ יפה  .מאוד עייפהכי היא , היא נחה . ט
 
 
 

 Ecrivez les phrases suivantes en mode  .2 :אמרו וכתבו בדיבור עקיף . 2

indirect : 
 .זה יוסישדני אומר  . א

 .אין פה אף אחדשהיא אומרת  . ב

 .צויןהספר הזה משאתן אומרות  . ג

 .כי אני פוחד, אני לא רוצה ללכת הביתה לבדשאני אומר  . ד

 .לההוא עוזר שהיא אומרת   . ה

 .מארגנטינה שאתה אתה מספר . ו

 .רוצים ללמוד עוד ועוד שהם התלמידים אומרים . ז

 .קשה בדוע שהוא הוא חושב . ח

שום חולצה  אצומלא  אתהאבל , חולצות בחנות דומדאתה אוהב לש אתה אומר . ט
 .אוהב אתהש



 

 
 

 Ecrivez les phrases suivantes en mode  .3 :אמרו וכתבו בדיבור ישיר . 3

direct : 
 

ה: הוא חושב . א  .היא שרה יפ 

 .אני צריכה לישון: אני חושבת . ב

 .אתם אוהבים לראות סרטים ישראליים: היא יודעת . ג

 .אני רוצה לרקוד: אני אומר . ד

 .זמן לי אין: אומר הוא . ה

 .ולא רוצה לסלוח לו, דניאלה כועסת על דני: הוא חושב . ו

 .זה תרגיל חשוב: אומריםהמורים  . ז

 

 


