
 

 הסברים דקדוקיים
Remarques grammaticales 

Binyan Pi’el, Gizrat Lamed-Yod 

Les caractéristiques de gizrat Lamed-Yod dans Binyan Pi’el sont 

semblables aux caractéristiques de cette gizra dans Binyan Pa’al.  A 

savoir : 

 Dans toute la conjugaison au présent, la lettre de la racine י est 

omise. A la forme  masculin singulier (ֶנה  elle est remplacée ,(ְמשַׁ

par le marqueur de voyelle ה.  La forme féminin singulier prend le 

suffixe ָנה) ָה   .(מדברת) ֶת à la place du suffixe régulier (ְמשַׁ

 Dans la conjugaison au passé, la lettre de la racine י apparaît 

comme le marqueur de voyelle de la voyelle i, à la forme de la 

première et de la deuxième personne  (י יתִׁ ינִׁ יָתָ ,שִׁ ינִׁ  etc.). A la ,שִׁ

forme de la troisième personne (יָנה ינָתָ ,שִׁ השִׁ  et ינּו  elle est ,(שִׁ

omise. A la forme de la troisième personne de masculin singulier 

יָנה)  Le  .ה elle est remplacée par le marqueur de voyelle ,(שִׁ

suffixe ָתה de la forme de la troisième personne de féminin 

singulier (ינָתה  .n'existe qu'au Gizrat Lamed-Yod (שִׁ

 Dans la conjugaison de futur, dans toutes les sans suffixes, (i.e., 

toutes les formes excepté י נִׁ נּו ,ְתשַׁ נּו et ְתשַׁ  la lettre de la racine ,(ְישַׁ

 est remplacée par la voyelle e suivie par le marqueur de voyelle י

ֶנה) ה ֶנה ,ֲאשַׁ  .(.etc ,ְתשַׁ

 L'infinitif (נֹות  י et la lettre de la racine ,ֹות comporte le suffixe (ְלשַׁ
est omise.  

 La seule forme de Gizrat Lamed-Yod dans Binyan Pi’el qui est 

semblable à celle de Gizrat Ha-Shlemim est le gérondif : ינּוי  שִׁ

(semblable à יּבּור   .(דִׁ
 

 

 



 

 

 בית שיעורי
Devoirs 

בבקשהָלכתובָאתָהפעליםָָ.1ָ
בצורותָהנכונותָבזמןָעברָאוָשםָ

ָ.פועל

1.  Conjuguez les verbes suivants au 

passé ou écrivez l'infinitif. 

 

ָשםָפועלָהןָאנחנוָהיאָהואָאתהָאני

 לנקות      ניקיתי

      בילית 

     שינה  

    חיכתה   

   גילינו    

  ניסו     

 לכבות      

       קיוויתי

 
 

 

בבקשהָלכתובָאתָהפועלָָ.2ָ
בסוגרייםָפעםָאחתָבהווהָופעםָ

ָ.ָלפיָההקשר,ָאחתָבעתיד

2.  Ecrivez les verbes entre parenthèses 

une fois au présent et une fois au 

futur, selon le contexte. 
 

 הוא  ,ביום שישי, גם מחרתיים .את הבית                         בכל יום שישי הוא  . א

 (לנקות.  )הביתאת                          

 ?  ת הצבע שלוא                         למה כל הזמן את !  צבע השיער שלךאת                            אל . ב

 (לשנות) 

 תמיד אתם .  מה שסיפרתם לכםים אחרים את לאנש                          אני לא רוצה ש . ג

 (לגלות!  )הכול לאנשים אחרים                          

 "?מה אתה קורא" . ד

 ."לקרוא עיתון בעברית                         אני " 

 זה עיתון ".  שער למתחיל"לקרוא את                          אני מציעה ש!  זה קשה?  באמת" 



 

 (לנסות.   )בעברית קלה 

 "?                         למי אתן" . ה

 (לחכות."   )לו                         הוא ביקש ש.  לגידי" 

 אני מבקשת שגם אתם .  ת האור כשאני יוצאת מהביתא                         ני תמיד א .ו

 (לכבות.   )וצאים מהביתת האור כשאתם יא                          

 ואני מקווה שכולם , מחר יש אצלי מסיבה.  טוב במסיבות שלי                          כולם תמיד . ז

 (לבלות.   )טוב כמו תמיד                          

 ."אותו                          בואי.  החדר כבר ממש מלוכלך" . ח

 (לנקות"   )?עכשיו את הסלון                         אתה לא רואה שאני " 

 ".לי את המתכון של העוגה הנפלאה הזאת                        אני מבקש ש, דן" . ט

 (לגלות."   )לאף אחד את המתכון הזה                         אני לא .  אני מצטער" 

 ותה כשהיא תלך א                         נעמה .  לוויזיה עכשיואת הט                          ההורים לא . י

 (לכבות.   )לישון 

 

1. 
ָשםָפועלָהןָאנחנוָהיאָהואָאתהָאני

 לנקות ניקו וניקינ ניקתה ניקה ניקית ניקיתי

 לבלות בילו בילינו בילתה בילה בילית ביליתי

 לשנות שינו שינינו שינתה שינה שינית שיניתי

 לחכות חיכו חיכינו חיכתה חיכה חיכית חיכיתי

 לגלות גילו גילינו גילתה גילה גילית גיליתי

 לנסות ניסו ניסינו ניסתה ניסה ניסית ניסיתי

 לכבות כיבו ינוכיב כיבתה כיבה כיבית כיביתי

 לקוות קיוו קיווינו קיוותה קיווה קיוויתי קיוויתי

 
 מגלה, תגלה . ט נחכה, מחכות . ה ינקה, מנקה . אָ.2

 תכבה, מכבים . י תכבו, מכבה . ו משנה, תשני . בָ

  יבלו, מבלים . ז מגלים, תגלו . גָ

  מנקה, ננקה . ח תנסה, מנסה . דָ

 


