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ִ ּבים  ִ ּמים ַר ֻ ּמְסְלִמים. ַע ְ ּיה ּוִדים, ַל ּנ ֹוְצִרים ְוַל ָ ׁשה ַל ְ ׂשָרֵאל ְקד ֹו ֶאֶרץ ִי
ֵ ּבה  ָ ּכאן ַהְר ַ ּבִהיְסט ֹוְרָיה, ְוָהי ּו  ִ ּבְתק ּופ ֹות  ׁש ֹונ ֹות  ְ ׂשָרֵאל  ָ ּכְב ׁש ּו ֶאת ֶאֶרץ ִי
ָ ּבא ּו  ְ ׂשָרֵאל. ֵהם  ַ ּתָ ּיִרים ְלֶאֶרץ ִי ָ ּבא ּו  ָ  ּׁשִנים  ֹ ּכל ַה ִמְלָחמ ֹות. ֲאָבל 
ָ ּבא ּו ַ ּגם  ָ ּבָאֶרץ ְוִלְרא ֹות א ֹוָת ּה. ַלָאֶרץ  ְ ּכֵדי ְלַבֵ ּקר  ֵמֲאָרצ ֹות  ׁש ֹונ ֹות, 
ְ ּמק ֹומ ֹות  ָ ּל ּה,  ּוִבְמֻיָחד ֶאת ַה ֶ ׁש ְ ּיר ּו ֶאת ַה ּנ ֹוִפים  ַצָ ּיִרים. ֵהם ִצ

ִ ׁשים. ְ ּקד ֹו ַה
ֶ ׁשָהי ּו ַמְצֵלמ ֹות,  ְ ּכ ְ ּבַמ ּפ ֹות.  ְ ּיר ּו א ֹוָת ּה  ָ ּבא ּו ַ ּגם ֵ ּגא ֹוְגָרִפים. ֵהם ִצ ָלָאֶרץ 
ְ ּבֶאֶרץ  ִ ׁשים ְמֻיָחִדים  ְ ּלמ ּו ְמק ֹומ ֹות ְמַעְנְיִנים ְוַגם ֲאָנ ִ ׁשים ִצ ֵ ּבה ֲאָנ ַהְר

ְ ׂשָרֵאל. ִי
ְ ּכֵדי  ֶ ּכֶסף,  ֵ ּבה  ְ ּלמ ּו ַהְר ִ ׁש ְ ׂשָרֵאל. ֵהם  ָ ּבא ּו ְלֶאֶרץ ִי ִ ּבים  ַ ּגם ְיה ּוִדים ַר
ְ ּכֵדי ִלְחי ֹות  ָ ּבא ּו,  ְ ּיה ּוִדים. ֵהם  ִ ּיים ַה ֹפה ַח ְ ּפ ׂש ֹו ֵאי ָ ּבָאֶרץ. ֵהם ִח ְלַטֵ ּיל 

ָ ּבָאֶרץ. ְ ּכֵדי ְלַטֵ ּיל  ָ ּבָאֶרץ א ֹו 
ָ ׁשְלח ּו ִמְכָתִבים  ָ ּבָאֶרץ ְו ְ ּיל ּו  ִ ׁשים, ִט ְ ּקד ֹו ְ ּמק ֹומ ֹות ַה ַ ּב ְ ּקר ּו  ִ ּב ָ ּלם  ֻ ּכ

ְ ׂשָרֵאל. ְ ּפר ּו ַעל ֶאֶרץ ִי ָ ּתִבים ֵהם ִס ִ ּמְכ ַ ּב ַ ּבְיָתה.  ַה
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ארץ ישראל קדושה ליהודים, לנוצרים ולמוסלמים. עמים רבים 
כבשו את ארץ ישראל בתקופות שונות בהיסטוריה, והיו כאן הרבה 
מלחמות. אבל כל השנים באו תיירים לארץ ישראל. הם באו 
מארצות שונות, כדי לבקר בארץ ולראות אותה. לארץ באו גם 
ציירים. הם ציירו את הנופים שלה, ובמיוחד את המקומות 

הקדושים.
לארץ באו גם גיאוגרפים. הם ציירו אותה במפות. כשהיו מצלמות, 
הרבה אנשים צילמו מקומות מעניינים וגם אנשים מיוחדים בארץ 

ישראל.
גם יהודים רבים באו לארץ ישראל. הם שילמו הרבה כסף, כדי 
לטייל בארץ. הם חיפשו איפה חיים היהודים. הם באו, כדי לחיות 

בארץ או כדי לטייל בארץ.
כולם ביקרו במקומות הקדושים, טיילו בארץ ושלחו מכתבים 

הביתה. במכתבים הם סיפרו על ארץ ישראל.
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הפעלים

Traductionהוא - הווההוא - עברבנייןשם הפועל

dessinerמציירציירפיעללצייר

se promenerמטיילטיילפיעללטייל

chercherמחפשחיפשפיעללחפש

photographierמצלםצילםפיעללצלם

payerמשלםשילםפיעללשלם

raconterמספרסיפרפיעללספר

visiterמבקרביקרפיעללבקר

conquérirכובשכבשלכבושלכבוש

envoyerשולחשלחלשלוחלשלוח

Vocabulaire

juifs יהודים

chétiens נוצרים

musulmans מוסלמים

période(s) תקופה, תקופות

peintre(s) צייר, ציירים

géographe(s) גיאוגרף, גיאוגרפים

carte(s) מפה, מפות

lieux saints מקומות קדושים
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Le Piel  בניין פיעל

Cette forme de conjugaison exprime des actions actives comme pour le "paal", 
cependant ces actions marquent en général une intensité ; chercher, attendre, enseigner, 
parler, raconter etc... 
Beaucoup de ces verbes appartiennent à la famille des verbes "parfaits" ׁשֵלִמים ְ  ou sont 
construits avec quatres lettres dans leurs racines ּבִעים ָ .ְמֻר

Conjugaison du verbe "parler"  ד.ב.ר - לדבר

passé*présentfutur*impératif

ִ ּתי ַ ּבְר ֵ ּברִ ּד ֵ ּברְמַד ֲאַד

ְ ּת ַ ּבְר ִ ּד ָ ּת,  ַ ּבְר ֶ ּבֶרתִ ּד ְ ּבִריְמַד ְ ּתַד ֵ ּבר,  ְ ּבִריְ ּתַד ֵ ּבר, ַ ּד ַ ּד

ְ ּבָרה ִ ּד ֵ ּבר,  ְ ּבִריםִ ּד ֵ ּברְמַד ְ ּתַד ֵ ּבר,  ְיַד

ַ ּבְרנ ּו ְ ּבר ֹותִ ּד ֵ ּברְמַד ְנַד

ֶ ּתן ַ ּבְר ִ ּד ֶ ּתם,  ַ ּבְר ְ ּבר ּוִ ּד ְ ּבר ּוְ ּתַד ַ ּד

ְ ּבר ּו ְ ּבר ּוִ ּד ְיַד

*Au passé on a pris l'habitude d'insérer un "yod" après la première lettre de la racine 
lorsque l'on ne vocalise pas et ce pour différencier la forme "paal" du "piel". Ainsi on ne 
peut confondre : הוא למד (il a étudié - paal) avec : הוא לימד (il a ensigné - piel)

דיברתי, דיברָת, דיברת, דיבר....

Remarquez au présent la présence du ''מ'' comme préfixe , ce ''מ'' ne fait pas partie de 
la racine, il est une des marques de cette forme verbale.

Découvrons maintenant la conjugaison d'une racine de 4 lettres :

Conjugaison du verbe "abîmer" ק.ל.ק.ל - ְלַקְלֵקל

passéprésentfuturimpératif

ִ ּתי ֲאַקְלֵקלְמַקְלֵקלִקְלַקְל

ְ ּת ָ ּת, ִקְלַקְל ְ ּתַקְלְקִליְמַקְלֶקֶלתִקְלַקְל ַקְלֵקל, ַקְלְקִליְ ּתַקְלֵקל, 

ְ ּתַקְלֵקלְמַקְלְקִליםִקְלֵקל, ִקְלְקָלה ְיַקְלֵקל, 

ְנַקְלֵקלְמַקְלְקל ֹותִקְלַקְלנ ּו

ֶ ּתן ֶ ּתם, ִקְלַקְל ַקְלְקל ּוְ ּתַקְלְקל ּוִקְלַקְל

ְיַקְלְקל ּוִקְלְקל ּו
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שאלות

ְ ׂשָרֵאל ? ְ ּבֶאֶרץ ִי ַ ּצָ ּיִרים  1. ַמה ֲע ׂש ּו ַה

__________________________________________________________

ְ ׂשָרֵאל? ְ ּבֶאֶרץ ִי 2. ַמה ֲע ׂש ּו ַהֵ ּגא ֹוְגָרִפים 

__________________________________________________________

ְ ׂשָרֵאל ? ִ ּבים ְלֶאֶרץ ִי ָ ּבא ּו ְיה ּוִדים ַר ֵ ׁשם ַמה  3. ְל

__________________________________________________________

ֶ ּתם  ֶ ׁשַא ְ ׂשָרֵאל  ְ ּפר ּו ְלַחְבֵריֶכם ַעל ֶאֶרץ ִי ָ ּתב ְוַס ִ ּכְתב ּו ִמְכ  .4
ֹ ּתב ַעל ְמק ֹומ ֹות ְמַעְנְיִנים,  ֶ ּתם ְיכ ֹוִלים ִלְכ ִ ּכיִרים: (ַא ַמ

ָ ּלֶכם...) ֶ ׁש ִ ׁשים ַוֲחֵבִרים  ֲאָנ

__________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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