
Usage des verbes et de leurs prépositions

1°) Verbes accompagnés de את et d'un ל� pour exprimer l'action de "donner", 

"remettre'', "transmettre", "octroyer" etc... 

donner le livre au professeurלתת ‡˙ הספר Ïמורה

envoyer un colis au filsלשלוח את החבילה לב�

apporter le café à la femmeלהביא את הקפה לאישה

transférer l'argent aux immigrantsלהעביר את הכס� לעולי�

expliquer le cours aux élèvesלהסביר את השיעור לתלמידי�

raconter une histoire à l'enfantלספר את הסיפור לילד

remettre un prix au scientifiqueלהעניק את הפרס למדע�

proposer de l'aide à l'élèveלהציע את העזרה לתלמיד

dire qquechose à qqunלומר את הדבר למישהו

prêter un livre à un amiלהשאיל את הספר לחבר

louer l'appartement aux immigrantsלהשכיר את הדירה לעולי�

rappeler le rv au directeurלהזכיר את הפגישה למנהל

remettre la lettre aux parentsלמסור את המכתב להורי�

amener (prendre) l'élève chez le directeurלקחת את התלמיד למנהל

apporter la nourriture au maladeלהגיש את האוכל לחולה

rendre la dette à la banqueלהחזיר את החוב לבנק

dire la chose à tout le mondeלהגיד את הדבר לכול�

donner de l'argent à Israëlלתרו� את הכס� לישראל

dédicacer le live aux parentsלהקדיש את הספר להורי�

montrer la maison aux invitésלהראות את הבית לאורחי�

raconter le secret à la mèreלהגיד את הסוד לאימא

prêter de l'argent à la familleלהלוות את הכס� למשפחה

mettre la chemise à l'enfantלהלביש את החולצה לילד

rendre l'objet trouvé aux propriétairesלהשיב את האבידה לבעלי�
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2°) Verbes accompagnés de את et d'un ל� pour exprimer une direction, un lieu

amener les élèves au bureauלקחת את התלמידי� למשרד

transférer l'argent sur le compteלהעביר את הכס� לחשבו�

conduire la dame à la stationלהולי� את האישה לתחנה

permettre l'accès à la rueלאפשר את הכניסה לרחוב

jeter les papiers à la poubelleלזרוק את הניירות לפח

sortir le chien en promenadeלהוציא את הכלב לטיול

apporter le café au litלהביא את הקפה למיטה

conduire les soldat à la baseלהסייע את החיילי� לבסיס

transporter la marchandise au marchéלהוביל את הסחורה לשוק

inviter l'ami au restaurantלהזמי� את החבר למסעדה

mettre le gâteau au fourלהכניס את העוגה לתנור

diriger l'arme vers la cibleלכוו� את הנשק למטרה

3°) Verbes accompagnés de ַל� ou de ֶאל ה� pour exprimer une direction, un lieu 

�� ָ "אְל venir à l'oulpanלבוא ַלאולפ� / ֶאל ָה

aller (voyager) chez les parentsלנסוע להורי�

se presser pour l'écoleלמהר לבית הספר

arriver en classeלהגיע לכיתה

voler vers Israëlלטוס לאר#

aller (s'approcher) au bureauלגשת למשרד

progresser vers le sommetלהתקד� לפסגה

téléphoner à sarahלטלפ� לשרה

aller au travailללכת לעבודה

s'adresser au directeurלפנות למנהל

écrire aux amisלכתוב לחברי�

monter en Israëlלעלות לאר#
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4°) La préposition : ל� peut indiquer d'autres usages :

attente / inquiétude

attendre les parentsלחכות להורי�

attendre une réponseלהמתי� לתשובה

attendre des lettresלצפות למכתבי�

s'inquiéter pour les enfantsלדאוג לילדי�

languir les parentsלהתגעגע להורי�

se préparer au contrôleלהתכונ� למבח�

espérer un succèsלקוות להצלחה

changement de situation

être élu à la présidenceלהיבחר לנשיא

s'enrôler à l'arméeלהתגייס לצבא

être reçu au travailלהתקבל לעבודה

s'habituer aux gensלהתרגל לאנשי�

devenir israélienלהפו� לישראלי

se déguiser en clownלהתחפש לליצ�

aide

aider les amisלעזור לחברי�

aider les immigrantsלסייע לעולי�

donner pour les pauvresלתרו� לעניי�

accepter l'idéeלהסכי� לרעיו�

conseiller les enfantsלייע# לילדי�

complimenter la jeune femmeלהחמיא לבחורה

tord, gène

déranger les voisinsלהפריע לשכני�

s'opposer à l'idéeלהתנגד להצעה

mentir aux parentsלשקר להורי�

se moquer des malheureuxללעוג למסכני�

frapper les faiblesלהרבי# לחלשי�
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5°) L'usage des prépositions : ב� et ֵאֶצל dans une action statique

לגור ‡ˆÏ הדודהלגור ·תל�אביב

להיות אצל המשפחהלהיות בחיפה

לעבוד אצל מר כה�לעבוד במפעל

לישו� אצל חברהלישו� בבאר שבע

לאכול אצל אימאלאכול במסעדה

ללמוד אצל דינהללמוד באולפ�

לבלות אצל חברי�לבלות במסיבה

להימצא אצל קרובי�להימצא בעיר

6°) L'usage de la préposition : ב�  en tant que outil ou moyen :

écrire au styloלכתוב בעט

voyager en busלנסוע באוטובוס

se laver avec de l'eauלהתרח# במי�

payer avec une carte bancaireלשל� בכרטיס אשראי

voler en avionלטוס במטוס

couper avec un couteauלחתו� בסכי�

manger avec une fourchetteלאכול במזלג

fermer à cléלנעול במפתח

photographier avec un appareilלצל� במצלמה

jouer du violonלנג� בכינור

utiliser les outilsלהשתמש בכלי�

jouer au ballonלשחק בכדור
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7°) L'usage de la préposition : ב�  pour exprimer un sentiment, un intérêt

...croire en Dלהאמי� באל

être fier de son acteלהתגאות במעשה

jalouser son amiלקנא בחבר

s'intéresser à la situationלהתעניי� במצב

se venger de son rivalלהתנק� ביריב

prendre les autres en considérationלהתחשב בזולת

atteindre les sentimentsלפגוע ברגשות

participer à la joieלהשתת� בשמחה

reconnaître l'erreurלהכיר בטעות

s'occuper du maladeלטפל בחולה

négliger les gensלזלזל באנשי�

se rappeler du passéלהיזכר בעבר

tromper sa femmeלבגוד באישה

soutenir la familleלתמו� במשפחה

soupçonner les gensלחשוד באנשי�

8°) L'usage de la préposition : על pour marquer un sentiment fort :

se réjouir des nouvellesלשמוח על החדשות

avoir pitié des malheureuxלרח� על המסכני�

compliquer la vie des ouvriersלהקשות על העובדי�

dire du mal des voisinsלרכל על השכני�

recommander la représentationלהמלי# על ההצגה

être en colère contre le journalisteלזעו� על העיתונאי

protester contre la décisionלמחות על ההחלטה

se fâcher contre l'élèveלכעוס על התלמיד

combattre pour les droitsלהילח� על הזכויות

annoncer une grèveלהכריז על שביתה

se plaindre du serviceלהתלונ� על השירות

s'énerver sur les voisinsלהתרגז על השכני�
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9°) La préposition על peut indiquer d'autres usages :

lieu

monter sur une échelleלעלות על הסול�

grimper sur les arbresלטפס על העצי�

monter à chevalלרכוב על הסוס

s'allonger sur le litלשכב על המיטה

s'asseoir sur la chaiseלשבת על הכיסא

marcher sur la pelouseלדרו� על הדשא

écrire sur le tableauלכתוב על הלוח

indiquer l'endroitלהצביע על המקו�

relation, attachement, influence

connaître les faitsלדעת על המעשי�

parler de la familleלדבר על המשפחה

réagir à la décisionלהגיב על ההחלטה

influencer les élèvesלהשפיע על התלמידי�

penser à la réussiteלחשוב על ההצלחה

autres significations

préserver la santéלשמור על הבריאות

défendre les frontièresלהג� על הגבולות

surveiller le travailלפקח על העבודה

surveiller la cacherouteלהשגיח על הכשרות

surveiller la propretéלהקפיד על הניקיו�

signer des formulairesלחתו� על טפסי�

compter sur la chanceלסמו� על המזל

céder les territoiresלוותר על השטחי�

surmonter les difficultésלהתגבר על הקשיי�
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10°) L'usage de la préposition : מ� pour marquer une réception, une extraction...

recevoir la lettre d'un amiלקבל את המכתב Óחבר

demander le stylo à l'employéeלבקש את העט מהפקידה

emprunter de l'argent à la banqueללוות את הכס� מהבנק

emprunter un livre à la bibliothèqueלשאול את הספר מהספרייה

exiger le règlement à un voisinלדרוש את התשלו� מהשכ�

prendre un formulaire au bureauלקחת טופס מהמשרד

amener de la nourriture de la cuisineלהביא אוכל מהמטבח

voler la radio dans la voitureלגנוב את הרדיו מהמכונית

cacher le bonbon de l'enfantלהחביא ממתק מהילד

cacher le secret au publicלהסתיר סוד מהציבור

extraire des objets du cartableלהוציא דברי� מהתיק

louer un appartement aux (des) voisinsלשכור דירה מהשכני�

11°) La préposition מ� peut indiquer d'autres usages :

direction

venir d'Amériqueלבוא מאמריקה

revenir de vacancesלשוב מחופשה

s'enfuir de Syrieלברוח מסוריה

origine

être déçu d'un amiלהתאכזב מהחבר

être impressionné par un lieuלהתרש� מהמקו�

être désespéré par la situationלהתייאש מהמצב

peur

avoir peur des chiensלפחד מהכלבי�

craindre l'échecלחשוש מכישלו�

abstention

se dérober des dettesלהתחמק מהחובות

être sevré de la drogueלהיגמל מסמי�

démissionner de son travailלהתפטר מהעבודה
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12°) L'usage de la préposition : ע� pour marquer l'accompagnement

rencontrer une amieלהיפגש ע� חברה

parler avec la familleלדבר ע� המשפחה

se promener avec le chienלטייל ע� הכלב

correspondre avec des amisלהתכתב ע� החברי�

être d'accord avec les parentsלהסכי� ע� ההורי�

s'identifier au hérosלהזדהות ע� הגיבור

se disputer avec les employésלריב ע� הפקידי�

confronter la situationלהתמודד ע� המצב

se revoir avec des amisלהתראות ע� ידידי�

se divertir avec la familleלבלות ע� המשפחה

se débrouiller avec le directeurלהסתדר ע� המנהל

se marier avec la jeune femmeלהתחת� ע� הבחורה

discuter avec la présidentלהיוועד ע� הנשיא

discuter avec les voisinsלשוחח ע� השכני�

jouer avec les enfantsלשחק ע� הילדי�

prendre conseil avec sa femmeלהתייע# ע� האישה

accepter la réalitéלהשלי� ע� המציאות

se disputer avec ses frèresלהתווכח ע� האחי�

Tableau récapitulatif de la déclinaison des prépositions

Ô-Ì‰ Ô-Ì˙‡ ÂÁ‡ ‡È‰ ‡Â‰ ˙‡ ‰˙‡ È‡
ָלֶה� ָלֶכ� ָלנ % ָל & ל ' ָלְ� ְלָ� ִלי -Ï
ָ (ֶה� ָ (ֶכ� ָ (נ % & ) ָ ' ) �ְ) ָ �ָ) ְ ִ (י -·
�* ָ ִא ְ *ֶכ� ִא ָ *נ % ִא & * ָ ִא ִא * ' �ְ* ָ ִא �ָ* ְ ִא ִ *י ִא ÌÚ
א 'ָת� ֶאְתֶכ� א 'ָתנ % א 'ָת & א 'ת ' א 'ָתְ� א 'ְתָ� א 'ִתי ˙‡
ֵמֶה� �+ ֶ ִמ % , - ֶ ִמ ֶ -ָ ,ה ִמ % , - ֶ ִמ �ְ- ֵ ִמ �ָ- ְ ִמ ֶ -ִ ,י ִמ -Ó

ֲעֵליֶה� ֲעֵליֶכ� ָעֵלינ % ָעֶליָה ָעָליו ָעַלִיְ� ָעֶליָ� ָעַלי ÏÚ
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