
 הסברים דקדוקיים
Remarques Grammaticales 

1. L'infinitif des verbes  dans le groupe de כותב 

“Infinitif” (שם פועל, shem po’al) est la forme de base du verbe. En Hébreu, l'infinitif est 

marqué par l'initiale ל (par exemple : לכתוב, lixtov). 

Les infinitifs qui appartiennent au groupe de כותב ont la forme : xֹוxְx     .לִ 

Néanmoins, quelques changements des voyelles sont à prévoir dans les cas où il y a des 

lettres gutturales, comme le montre le tableau ci-dessous : 

 שם פועל

infinitif 

 הוא

il 

 

                       i 

lixtov   ְכתוב   écrit כותב   kotev ל 

                     e e 

le’exol   ֶלֱאכול oxel   אוכל mange la 1
ère

 lettre de la racine est א 

                        a 

laxshov   ַלְחשוב xoshev   חושב pense, réfléchit la 1
ère

 lettre de la racine est ח 

                     a a 

la’avod   ַלֲעבוד oved   עובד travaille la 1
ère

 lettre de la racine est ע 

Le verbe אומר (omer,dit) a un infinitif irrégulier לומר (lomar). 

Comme en Français, les infinitifs en Hébreu peuvent suivre d'autres verbes. Les infinitifs 

ne sont pas attachés à un pronom personnel quelconque.  

Il veut            ִהואִרוצה 

Elle veut           ִהיאִרוצה 

Ils veulent  manger une salade.   סלטִלאכול.  הםִרוציםִ   

Elles veulentִ             הןִרוצות
  
 

  



 

2. Des changements phonétiques concernant les verbes où la lettre ע se 

trouvent  à la 3
ème

 place de la racine 

Lorsque la 3
ème

 lettre de la racine est ע (ou ח ou encore ה), il faut prévoir plusieurs 

changements phonétiques dans les différentes formes du verbe. Assez souvent la lettre ע, 

et parfois ses voisines aussi, reçoivent la voyelle "a".  Le tableau ci-dessous montre la 

conjugaison du verbe לנסוע (linso’a, “voyage ”) face à celle du verbe לכתוב (lixtov, 

“écrit”) : 

au présent   שם פועל הווה 

Infinitif 

 

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

                                                                        e e 

kotvot  

 כותבות

kotvim  

 כותבים
kotevet  כותבת kotev  כותב lixtov  לכתוב écrit 

                                                                        a a                      a                        a 

nos’ot  נוסעות nos’im  נוסעים nosa’at  סעתנו  nosea  ענוס  linso’a  
עלנסו  

voyage 



ִביתשיעורי 

Devoirs 

בבקשה לכתוב ולומר את שם הפועל .  1
 :של הפעלים הבאים

1.  Ecrivez et dites à haute voix 

l'infinitif des verbes suivants :   

  עובד   לובש

  עומד  ִכותב

 ִעוזרִ ִפוחד

 ִחושבִ ִבוחר

 ִחולםִ ִסופר

 ִשומעִ ִאוהב

 ִנוסעִ ִאוכל

 
 
 
 

פועל החסר בבקשה לכתוב את ה . 2
לפי שם הפועל ( ולומר אותו)

 :המופיע במשפט

2.  Complétez les phrases suivantes 

avec les verbes, selon les infinitifs 

: 

ִ.ינסִגםִלאוניברסיטהִוגםִלמסיבות'גִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִהיא.ִינס'דינהִאוהבתִללבושִגִ.א

כיִאיןִלהִכסףִ,ִבאוטובוסִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִהיאִאבל,ִ(taxi)=ִהיאִרוצהִלנסועִבמוניתִִ.ב
ִ.למונית

ִ.ז'גִ–ובערבִ,ִמוזיקהִקלאסיתִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִבבוקרִהוא:ִהואִאוהבִלשמועִמוזיקהִ.ג

ִ.כיִהםִבדיאטה,ִהרבהִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִהיוםִהםִלא.ִהםִאוהביםִלאכולִהרבהִ.ד

ִ?ליוסיִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִאתִלאִלמה?ִאתִרוצהִלעזורִ.ה

כיִבקהירִחםִ,ִבקהירִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִהוא?ִלונדוןִאוִקהיר:ִהואִלאִיודעִבמהִלבחורִ.ו
ִ.עכשיו

ִ

ִ 



 

שם הפועל את בבקשה להתאים .  3
 :לתמונה

3.  Trouvez l'infinitif (parmi la liste  

ci-dessous) qui correspond à l'image 

: 

ִ
 לסגור לעמוד לחלום לחשוב לעזור לבחור ללבוש

ִ

 

  

ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ.ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ. ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ. 

ִ

ִ

ִ

ִ
ִ



ביתהיעורי פתרונות לש   
Réponses aux Questions 

בבקשה לכתוב ולומר את שם הפועל .  1
 :של הפעלים הבאים

1.  Ecrivez et dites à haute voix 

l'infinitif des verbes suivants :   

 לעבוד עובד  ללבוש לובש

 לעמוד עומד  לכתובִכותב

 לעזורִעוזרִ לפחודִפוחד

 לחשובִחושבִ לבחורִרבוח

 לחלוםִחולםִ לספורִסופר

 לשמועִשומעִ לאהובִאוהב

 לנסועִנוסעִ לאכולִאוכל

 
 
 
 

בבקשה לכתוב את הפועל החסר  . 2
לפי שם הפועל ( ולומר אותו)

 :המופיע במשפט

2.  Complétez les phrases suivantes 

avec les verbes, selon les infinitifs 

: 

ִ.ינסִגםִלאוניברסיטהִוגםִלמסיבות'גִלובשתִהיא.ִינס'תִללבושִגדינהִאוהבִ.א

ִ.כיִאיןִלהִכסףִלמונית,ִבאוטובוסִנוסעתִאבלִהיא,ִ(taxi)=ִהיאִרוצהִלנסועִבמוניתִִ.ב

ִ.ז'גִ–ובערבִ,ִמוזיקהִקלאסיתִשומעִבבוקרִהוא:ִהואִאוהבִלשמועִמוזיקהִ.ג

ִ.כיִהםִבדיאטה,ִרבההִאוכליםִהיוםִהםִלא.ִהםִאוהביםִלאכולִהרבהִ.ד

ִ?ליוסיִעוזרתִלמהִאתִלא?ִאתִרוצהִלעזורִ.ה

ִ.כיִבקהירִחםִעכשיו,ִבקהירבוחר בִהוא?ִלונדוןִאוִקהיר:ִהואִלאִיודעִבמהִלבחורִ.ו
ִ

ִ 



 

שם הפועל את בבקשה להתאים .  3
 :לתמונה

3.  Trouvez l'infinitif (parmi la liste  

ci-dessous) qui correspond à l'image  

ִ
 לסגור לעמוד לחלום לחשוב לעזור לבחור ללבוש

ִ

 

  

 לסגור ללבושִלבחור

ִ

ִ

ִ

ִ
ִ

 לעזור לחשוב לעמוד לחלום

 


