Exercices sur l’usage des prépositions
Serge Frydman – ORT Villiers le Bel

1°) Reliez les 2 colonnes

יש לה אחות

הקרובי שלנו לא גרי באר

יש לכ ילדי

הילדי שלכ גדולי ?

יש ל חבר

החברה שלו יפה

יש לה סבא זק

החבר של סטודנט ?

יש לי דירה

סבא שלה גר בירושלי ?

יש לו חברה

הדירה שלי קטנה

יש לנו הרבה קרובי

האחות שלה נחמדה מאוד
 déclinéeשל 2°) Complétez avec la préposition :

 .1יש לי דירה .הדירה __________ קטנה.
 .2יש לו חברה .החברה __________ יפה.
 .3יש לנו הרבה קרובי  .הקרובי __________ לא גרי באר.
 .4יש ל חבר? החבר __________ בצבא.
 .5יש לה אחות .האחות __________ נחמדה מאוד.
 .6יש לכ ילדי ? הילדי __________ גדולי ?
 .7יש לה סבא זק? סבא __________ גר בירושלי .
 .8האחות __________ רוברטו נחמדה.

 déclinéeל 3°) Complétez avec la préposition :
 .1לאימא יש מכונית חדשה .יש __________ מכונית חדשה.
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 .2לדויד יש ספר עברית .יש _________ ספר.
 .3לתל' אי סבלנות .אי __________ סבלנות.
 .4משה ,יש __________ סיגריה? לא ,אי __________.
 .5דינה ,יש __________ מילו? כ ,יש __________ מילו.
 .6תלמידי  ,יש _________ שיעור עכשיו? לא ,יש __________ הפסקה עכשיו.
 .7אי לילדי עטי  .אי __________ עטי חדשי .
 .8יש לבנות חברות .יש __________ חברי נחמדי .
 .9אימא ,יש __________ זמ היו ?
 .10למשה אי מחשב .אי __________ מחשב בבית.
4°) Reliez les 2 colonnes
דני פגש את חנה

אני קורא אותו בערב

אני קורא את הספר

הוא פגש אותה ברחוב

אתה מכיר את החברות של אינה?

אנחנו פוגשי אות בפארק

אני שולח את המכתבי

ה לא מביני אותה

אנחנו פוגשי את החברי

לא ,אני לא מכיר אות

ה לא מביני את המילי בחדשות

ה לא מביני אות

ה לא מביני את המורה

אני שולח אות לחברי
 déclinéeאת 5°) Complétez avec la préposition :

 .1יעקב ורחל אהבו זה את זה .היא אהבה __________ והוא אהב __________.
 .2אנחנו למדנו את המילי החדשות ולא שכחנו __________.
 .3הרופא בדק את הילד .הוא רוצה לבדוק _________ ג בשבוע הבא.
 .4כדאי ל לטלפ לדויד .הוא מחפש __________.
 .5רותי ,אני רוצה לשאול _________ משהו .מה את עושה היו בערב?
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 .6יש לכ פרטי על המשפחה הזאת? אני צרי __________.
 .7איפה הבגדי שלי? שמתי __________ בארו? יופי.
 .8תלמידי  ,את מביני __________? כ המורה .אנחנו מביני __________.
 .9חברי  ,אני רוצה להזמי _________ למסיבה ביו שישי בבית שלי.
6°) Reliez les 2 colonnes
שרה ,את רוצה ללכת איתי לקונצרט?

אני מטייל איתי ברחוב בבוקר ובערב

תלמידי  ,את רוצי ללמוד איתנו?

כ ,אנחנו רוצי ללמוד איתכ

אתמול למדתי ע חנה

עכשיו ה גרי אית  ,אבל ה רוצי
לקנות דירה.

יעל ויוסי ,את נוסעי לתל!אביב?

למדתי איתה כל הערב

המנהל רוצה לדבר ע הפקיד

אנחנו מדברי אית בשבת

אנחנו מדברי ע החברי בטלפו

אפשר לנסוע איתכ ?

יש לי כלב

המנהל רוצה לדבר איתו

ה גרי ע ההורי

היא נפגשת איתו בערב

לנה נפגשת ע משה

כ ד ,אני רוצה ללכת אית
 déclinéeע 7°) Complétez avec la préposition :

 .1חנה נפגשת ע משה .הוא נפגש _________ בערב.
 .2אנחנו מדברי ע החברי בטלפו .אנחנו מדברי __________ בשבת.
 .3שרה ,את רוצה ללכת __________לקונצרט? כ ד ,אני רוצה ללכת ________.
 .4יעל ויוסי ,את נוסעי לתל אביב? אפשר לנסוע __________?
 .5אתמול למדתי ע חנה .למדתי ___________ כל הערב.
 .6המנהל רוצה לדבר ע הפקיד .הוא רוצה לדבר ____________.
 .7תלמידי  ,את רוצי ללמוד _________? כ ,אנחנו רוצי ללמוד ________.
 .8שושנה ,אפשר לרקוד __________?
 .9ה גרי ע ההורי  .עכשיו ה גרי _________ ,אבל ה רוצי לקנות דירה.
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 .10יש לי כלב .אני מטייל __________ ברחוב בבוקר ובערב.
 déclinéeע  ouאת 8°) Choisir entre
 .דויד ,אני צריכה לדבר _________ על משהו חשוב.
מתי אני יכולה לראות _________.
 .2דני וחנה חברי  .הוא אוהב __________
ורוצה להיפגש ________ ולטייל איתה בשבת.
 .3חנה ,אני רוצה להזמי _________ לסרט.
את רוצה ללכת _______ לסרט ביו שישי?
 .4ה מכירי _______ כבר הרבה שני
ואנחנו נפגשי _________ כל שבוע.
 .5המורה ,אפשר לדבר _________ בהפסקה?
אני רוצה לשאול _______ שאלה חשובה.
9°) Choisir la bonne préposition déclinée ou pas
 .1בכל בוקר חנה יוצאת____ הבית והולכת___ אולפ.
 .2גלית האישה ___ יוס" .גלית אוהבת____ יוס".
 .3אתמול הייתי ___ קופת חולי ___ הרופא.
 .4שמעו יושב___ הספה ומדבר ___ חנה בטלפו.
 .5מירי יושבת___ אוטובוס ונוסעת __ תל אביב.
 .6הנשיא של ארה"ב בא ___ ביקור __ ישראל .בישראל הוא רוצה
להיפגש ____ ראש הממשלה.
.7כל התלמידי מביני ____ המורה חו מדני.
 .8יש לי חשבו ____ בנק לאומי.
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 .9בכל חודש אנחנו שולחי חבילה ____ משפחה ברוסיה.
 .10בכל ערב הוא חוזר ____ המילי החדשות.
 .11יעקב וחנה הולכי ____ ערב ___ קונצרט.
 .12אברה כותב ___ חברי שלו___ הטיול לירושלי .
 .13אי לו דירה .הוא גר ___ קרובי שלו.
 .14משה מהנדס .הוא רוצה לעבוד___ מקצוע שלו ,אבל עכשיו הוא לומד
__ אולפ ___ כל המשפחה שלו ___ המורה בתיה.

10°) Choisir la bonne préposition parmi celles-ci :
)אצל ,את ,ב ,בשביל ,ל ,מ ,ע (
 .1ה שכחו ____ החבילה בבית.
 .2אפשר לדבר ____ המנהל?
 .3לפני יומיי ביקרתי____ אימא שלי.
 .4סליחה ,מי אחרו ___ בתור?
 .5אני מחכה ___ אשתי כבר שעה.
 .6בעלי עוד לא חזר ____ העבודה.
 .7הוא לא שוכח ___ יו ההולדת של אשתו.
 .8אנחנו אוהבי לעלות ____ מעלית.
 .9קניתי _____ הנעליי האלה _____ הבת הגדולה שלי.
 .10אני נמצא עכשיו ____ עפולה ____ ,הדודי שלי.
 .11ה מטפלי ___ ילדי יפה מאוד.
 .12קיבלתי ___ הילדי שלי הרבה נשיקות.
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11°) Choisir la bonne préposition
 .אנחנו נוסעי _____ תל אביב באוטובוס.
 .1ע
 .2ב
 .3ל
 .2אני גרה ____ התחנה המרכזית.
 .1ע
 .2על יד
 .3אצל
 .3אני לומד ____ בית.
 .1על
 .2ב
 .3ע
 .4הספר הזה ____ חיי .
 .1של
 .2ע
 .3את
 .5אנחנו לומדי משעה שמונה _____ שתי עשרה וחצי.
 .1עד
 .2ב
 .3ל
 .6אימא נותנת אוכל _____ ילדי שלה.
 .1ע
 .2ל
 .3אצל
 .7מוקט נולדה ____ אתיופיה.
 .1ע
 .2את
 .3ב
 .8אני מזמי ____ החברי שלי למסיבה.
 .1ע
 .2את
 .3אצל
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 .9היא חושבת ____ ההורי שלה.
 .1את
 .2ע
 .3על
 .10היית _____ תל אביב ____ אחות שלי.
.1
.2
.3
.4

אצל ,ב
ב ,אצל
ע ,ב
ל ,ב
12°) Choisir la bonne déclinaison

 .1נסעתי לדוד שלי .אני מבקר _____ פע בשבוע.
 .1אותה.
 .2אותו.
 .3אותי.
 .2המורה הסבירה ,ואני מבי ____.
 .1אותה.
 .2אותו.
 .3אותי.
 .3סבא שלי גר באשקלו .היית ____ בשבת.
 .1אצלי.
 .2אצלו.
 .3אצלה.
 .4יש לנו מורה .המורה _____ נחמדה.
 .1שלי.
 .2של.
 .3שלנו.
 .5יוס" הזמי את המשפחה לבקר _____ בבית.
 .1אצלי
 .2אצלה
 .3אצלו.
 .6אתמול ראיתי סרט מעניי .ראיתי _____ במועדו.
 .1אתכ .
 .2אותנו.
 .3אותו.
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 .7הספר של חנה וג המחברת _____.
 .1שלה.
 .2של.
 .3שלי.
 .8אימא נתנה לי כס" ואמרה ____ לקנות לח .
 .1לה.
 .2לה .
 .3לי.
.9הוא גר ע ההורי שלו .הוא גר ____ בדירה קטנה.
 .1איתי.
 .2אית .
 .3איתו.
13°) Complétez en déclinant
 .1הספר של יצחק וג המחברת ______ ) .של(
 .2יצחק מורה טוב .למדתי ______ הרבה) .מ(
 .3סבא שלי גר באשקלו .היית _____ בשבת) .אצל(
 .4דני וחנה מכרו לי ספה .קניתי _____ ג שולח) .מ(
 .5יוס" הזמי את יצחק לבקר _____ בבית) .אצל(
 .6אני לא יודע איפה חנה .לא ראיתי ____ הרבה זמ) .את(
 .7דיברתי ע ההורי שלי .דיברתי _____ בטלפו בשבת) .ע (.
 .8אימא נתנה לילד כס" ואמרה ____ ללכת לחנות ולקנות חלב) .ל(
 .9קיבלנו מאבא מתנות .שרה קיבלה ממנו ספר ואני קיבלתי ____ תיק) .מ(
 .10איפה פגשת את יוס"?! פגשתי ____ בבנק) .את(
 .11דינה נשואה .יש ____  2ילדי ) .ל(
 .12איפה את שמי את המחברות והספרי ?! אנחנו שמי ____ בארו) .את(
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