
Matériel pour l’étude de la météo
Coordination de l’enseignement de l’hébreu – ORT Villiers le Bel

Classes de collège:

4ème et 3ème

Objectifs:

Les élèves devront identifier les mots 

dans différentes

situations.

Utilisation:

1. Enseigner le vocabulaire de la météo.  

2. Les élèves apprendront à former des phrases :

יום   .יפה חם בחוץ השמש זורחת רוח קלה נושבת היום 

A usage interne – Réalisé par S. Frydman  - ORT Villiers le Bel – Décembre 2008



פעל
Verbes

שם תאר
Adjectifs

שם עצם
Noms

יֹוֵרד סֹוֵער ֶּגֶׁשם

ביטויים
Expressions

ַקר ַּבחּוץ

ֶמֶזג ֲאִויר סֹוֵער יֹוֵרד ָּכֵבד ֶׁשֶלג

ְנמּוָכה\ ְּגבֹוָהה  ֶטְמֵּפָרטּוָרה

?ַּכָּמה ַמֲעלֹות ַהּיֹום ֵיְרדּו, ַיֲעלּו ַמֲעלֹות

יֹוְרדֹות ְּגדֹולֹות ִטּפֹות

נֹוֶׁשֶבת ְקִריָרה, ְסָעָרה רּוחַ 

יֹוֵרד ָּכֵבד ָּבָרד

ַמִים ְׁשלּוִלית

.ַחם ַּבחּוץ זֹוַרַחת ֶׁשֶמׁש

ְּכֵבִדים, ֲאפִֹרים ֲעָנִנים

.ֶמֶזג ֲאִויר ָיֶפה
,ָיֶפה, ְמֻעָּנן, ָּבִהיר
, ַחם, ָקִריר, ָּגׁשּום

ַקר
יֹום
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ֲאִויר-ֶמֶזג
ֶּגֶׁשם

ֶׁשֶלג

ֶטְמֵּפָרטּוָרה

ַמֲעלֹות

ִטּפֹות

רּוחַ 

ָּבָרד

ְׁשלּוִלית

ֶׁשֶמׁש

ֲעָנִנים

ְסָעָרה

ָקִריר

ַחם

ְמֻעָּנן

ְּכפֹור

סּוָפת ְרַעִמים

ָּבָרק

ַרַעם

ֶּגֶׁשם ְמעָֹרב ִעם ֶׁשֶלג

ֲעָנִנים, ֶּגֶׁשם, ֶׁשֶמׁש

pluie

neige

température

degrés

gouttes

vent

grêle

flaque

soleil

nuages

tempête

frais

chaud

nuageux

gelée

tempête

éclair

tonnerre

Pluie mélangée à de la neige

soleil, pluie, nuages



ת ֹו נ ֹו

ֲעָנִנים ִטּפֹות רּוחַ  ֶּגֶׁשם

ַחם ֶּגֶׁשם ֶׁשֶלג ַמֲעלֹות

רּוחַ  ֶׁשֶמׁש ּבֹונּוס ָּבָרד

ָּבָרד ַמֲעלֹות ֶּגֶׁשם ַקר

ע

ַחם

ֶׁשֶלג

ָּבָרק

ֶׁשֶמׁש

ְׁשלּוִלית ַמֲעלֹות ַחם ַרַעם רּוחַ 



ת ֹו נ ֹו

ֲעָנִנים ִטּפֹות ַרַעם ֶּגֶׁשם

ַקר רּוחַ  ַמֲעלֹות ֶׁשֶלג

רּוחַ  ֶׁשֶמׁש ּבֹונּוס ָּבָרד

ברק  ַחם רּוחַ  ֶּגֶׁשם

ע

ַחם

ֶׁשֶלג

ְׁשלּוִלית

ַמֲעלֹות

ֶׁשֶלג ָּבָרק ֲעָנִנים רּוחַ  ֶּגֶׁשם



ת ֹו נ ֹו

ֶׁשֶמׁש ְׁשלּוִלית ִטּפֹות ַחם

ֶּגֶׁשם רּוחַ  ַמֲעלֹות ָּבָרד

ְׁשלּוִלית ַמֲעלֹות ּבֹונּוס ָּבָרד

ִטּפֹות ָּבָרק ֲעָנִנים ַחם

ע

ֶׁשֶמׁש

ִטּפֹות

ֶׁשֶלג

ַקר

רּוחַ  ֶׁשֶמׁש ַקר ִטּפֹות ֲעָנִנים



ת ֹו נ ֹו

ָּבָרק ִטּפֹות ַחם ֲעָנִנים

ְׁשלּוִלית רּוחַ  ַמֲעלֹות ֶּגֶׁשם

ֶׁשֶמׁש ָּבָרד ּבֹונּוס רּוחַ 

ֶׁשֶלג ִטּפֹות ֶׁשֶמׁש ְׁשלּוִלית

ע

ַקר

ָּבָרד

ַמֲעלֹות

ַחם

ִטּפֹות ַקר ֶּגֶׁשם ַחם ְׁשלּוִלית



ת ֹו נ ֹו

ָּבָרק ִטּפֹות ַחם ֲעָנִנים

ְׁשלּוִלית רּוחַ  ַמֲעלֹות ֶּגֶׁשם

ֶׁשֶמׁש ָּבָרד ּבֹונּוס רּוחַ 

ֶּגֶׁשם ִטּפֹות ֶׁשֶמׁש ְׁשלּוִלית

ע

ַקר

ָּבָרד

ֶׁשֶלג

ַחם

ִטּפֹות ַמֲעלֹות ֲעָנִנים ַרַעם ֶּגֶׁשם



ָּבָרק ִטּפֹות ַחם ֲעָנִנים ַקר

ְׁשלּוִלית רּוחַ  ַמֲעלֹות ֶּגֶׁשם ָּבָרד

ֶׁשֶמׁש ָּבָרד רּוחַ  ֶׁשֶלג

ֶּגֶׁשם ִטּפֹות ֶׁשֶמׁש ְׁשלּוִלית ַחם

ִטּפֹות ַמֲעלֹות ֲעָנִנים ַרַעם ֶּגֶׁשם



ת ֹו נ ֹו

ּבֹונּוס

ע









ֶׁשֶלגַמֲעלֹות

רּוחַ 



ְׁשלּוִלית

ֶׁשֶמׁשֲעָנִנים

ָּבָרד



ַקרַחם

ָּבָרקַרַעם



ֶשֶלג ִטּפֹות



)יב,בראשית ז(:ַעל ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה           ְיִהי הַ וַ .1

  )ו,שמות ד( :                     ַעת ּכַ ָהֵבא־ָנא ָיְדָך ְּבֵחיֶקָך ַוָּיֵבא ָידֹו ְּבֵחיקֹו ַוּיֹוִצָאּה ְוִהֵּנה ָידֹו ְמצֹרַ .2

)י,במדבר יב( ...              ה ִמְרָים ְמצַֹרַעת ּכַ ְוֶהָעָנן ָסר ֵמַעל ָהאֶֹהל ְוִהּנֵ .3

     יםקִ ּתֹו ַּבֵּתָבה ַוַּיֲעֵבר ֱאלֹים ֶאת נַֹח ְוֵאת ָּכל ַהַחָּיה ְוֶאת ָּכל ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר אִ קִ ַוִּיְזּכֹר ֱאלֹ.4

)א,חבראשית ( :ַעל ָהָאֶרץ ַוָּיׁשּכּו ַהָּמִים

)ד,יונה א( :ִהָּׁשֵברַהָּים ַוְיִהי ַסַער ָּגדֹול ַּבָּים ְוָהֳאִנָּיה ִחְּׁשָבה לְ  ה ֶאלְּגדֹולָ               ֵהִטיל ....5

   :ַּתֲחִוים ִליְוַהָּיֵרַח ְוַאַחד ָעָׂשר ּכֹוָכִבים ִמׁשְ              ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָחַלְמִּתי ֲחלֹום עֹוד ְוִהֵּנה הַ .6

)ט,לזבראשית (

)יב,יהושע י( :ְּבִגְבעֹון ּדֹום ְוָיֵרַח ְּבֵעֶמק ַאָּילֹון            ֵאל ַוּיֹאֶמר ְלֵעיֵני ִיְׂשרָ .7

)יד,טבראשית ( :             ָהָאֶרץ ְוִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת ּבֶ  ְוָהָיה ְּבַעֲנִני ָעָנן ַעל.8

  ָלֶהם ָלֶלֶכת  ם ַהֶּדֶרְך ְוַלְיָלה ְּבַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאירַלְנחֹתָ              הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְּבַעּמּוד....9

)כא,שמות יג( :יֹוָמם ָוָלְיָלה

)ח,תהילים קמח( :עָֹׂשה ְדָברֹו_________ֵאׁש ּוָבָרד ֶׁשֶלג ְוִקיטֹור רּוח.10

)ד,יונה א( :ָבה ְלִהָּׁשֵברָּגדֹול ַּבָּים ְוָהֳאִנָּיה ִחּׁשְ __________ֵהִטיל רּוַח ְּגדֹוָלה ֶאל־ַהָּים ַוְיִהי .11

)א,יחבראשית ( :ַהּיֹום ________ְּבֵאלֵֹני ַמְמֵרא ְוהּוא יֵֹׁשב ֶּפַתח־ָהאֶֹהל ּכְ ... ַוֵּיָרא ֵאָליו .12

בראשית ( :תּוַקִיץ ָוחֶֹרף ְויֹום ָוַלְיָלה לֹא ִיְׁשּבֹוְ ָוחֹם _______ְיֵמי ָהָאֶרץ ֶזַרע ְוָקִציר וְ  עֹד ָּכל.13

)יב,ח

)טז,תהילים קמז( :ָּכֵאֶפר ְיַפֵּזר_________ן ֶׁשֶלג ַּכָּצֶמר ַהּנֹתֵ .14

ָהָהר ְוקֹול  ְוָעָנן ָּכֵבד ַעל________ּות ֹולֹוַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹת ַהּבֶֹקר ַוְיִהי ק".15

)טז,שמות יט( ..."ְמאֹדָחָזק    ׁשֹופר

)ז,תהילים קד( :ָחֵפזּוןיֵ ___________ִמן־ַּגֲעָרְתָך ְינּוסּון ִמן קֹול .16

)יח,שמות ט( .ָּכֵבד ְמאֹד ֲאֶׁשר לֹא ָהָיה ָכמֹהּו ְּבִמְצַרִים_________ִהְנִני ַמְמִטיר ָּכֵעת ָמָחר .17

]שלג,רוח,גשם,שמש,ענן,רוח,ענן,שמש,סערה,כפור,רעמך,קר,סער,חם,ברקים,שלג,ברד[


