
L'usage des verbes et de leurs prépositions

il est impératif de connaitre la conjugaison de ces verbes et les prépositions qui les 
accompagnent dés la classe de seconde. Ces verbes sont les verbes que l'on retrouve le plus 
souvent dans l'expression (écrite et orale). 

על
על מי? על מה? על..., עליי, עליך, עלייך, עליו, עליה, עלינו, עליכם, עליכם, עליהם, עליהן

 être en colèreלכעוס על

s'énerver, s'irriterלהתרגז על

s'énerver, s'irriterלהתעצבן על

 crierלצעוק על

rire pour / rire deלצחוק על / לצחוק מ...

...parler de...avecלדבר על... עם...

...médire de...avecלרכל על... עם...

...bavarder, discuter de... avecלשוחח על... עם...

...débattre de... avecלדון על... עם....

....discuter de.... avecלהתווכח על... עם...

...se disputer au sujet de... avecלריב על... עם...

dire merci à qqun pour qqchoseלהגיד תודה למישהו על משהו

signerלחתום על

regarderלהסתכל על

recommanderלהמליץ על

penser àלחשוב על 

rêver deלחלום על

avoir pitié deלרחם על

pardonner à qqun pour qqchoseלסלוח למישהו על משהו

être désolé pourלהצטער על

s'excuser pourלהתנצל על

faire pression surללחוץ על

faire une bénédiction / saluer qqunלברך על (יין, חלה) / לברך את מישהו
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renoncer à / céder à qqunלוותר על / לוותר למישהו

surveiller / respecterלשמור על / לשמור את

avoir de l'influence surלהשפיע על

informer , annoncer qqchose à qqunלהודיע על משהו למישהו

répondre à une questionלענות על שאלה, לענות למישהו

payer à qqun qqchoseלשלם למישהו על משהו

suspendre qqchose sur qqchoseלתלות את משהו על משהו

ב
במי? במה? באיזה מקום? ב..., בי, בך, בך, בו, בה, בנו, בכם, בכן, בהם, בהן

visiter un lieuלבקר ב...

se promenerלטייל ב...

regarderלהסתכל ב... 

..voir la télévision, un filmִלְצ ּפ ֹות ב...

utiliserלהשתמש ב...

jouer à / jouer avec qqunלשחק ב.../ לשחק עם מישהו

jouer d'un instrumentלנגן ב...

...conduire une voitureלנהוג ב...

dépendre deלהיות תלוי ב...

être attaché àלהיות קשור ב..., ל / אל

...commencer par / commencer leלהתחיל ב.../ להתחיל את

 continuerלהמשיך ב...

participer àלהשתתף ב...

toucherלנגוע ב... / לגעת ב...

s'occuper deלטפל ב...

être occupé àלהיות עסוק ב...

travailler à, faireלעסוק ב...

hurter, atteindre qqun ou qqchoseלפגוע ב...

tirer sur qqun ou qqchoseלירות ב...

combattre contre / combattre pourלהילחם ב... / נגד, להילחם על
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réussirלהצליח ב...

gagner (jeu, guerre...) / vaincre, battre qqunלנצח ב.../ לנצח את מישהו

gagner un prixלזכות ב...

échouerלהיכשל ב...

perdre (guerre, jeu, élections...)להפסיד ב...

croire en qqchose / croire qqunלהאמין ב.../ להאמין למישהו / למשהו

se rappelerלהיזכר ב...

s'intéresser àלהתעניין ב...

être intéressé parלהיות מעוניין ב...

être jaloux deלקנא ב...

tomber amoureux deלהתאהב ב...

être amoureux deלהיות מאוהב ב...

choisirלבחור ב..., את...

suspecter qqunלחשוד במישהו

accuser qqun de qqchoseלהאשים את מישהו במשהו

ל
למי? ְלַמה? ל..., לי, לך, לך, לו, לה, לנו, לכם, לכן, להם, להן

aiderלעזור ל...

s'inquiéter pourלדאוג ל...

dérangerלהפריע ל...

causer un dommageלגרום נזק ל...

faire malלהכאיב ל...

avoir mal àלכאוב ל..., כואב לי הגרון

provoquer qqchose, qqunלגרום למשהו, לגרום למישהו

écouter attentivementלהקשיב ל...

écouter (musique)להאזין ל...

dire à qqun qqchoseלומר למישהו את משהו

raconter qqchose à qqunלספר למישהו את משהו
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annoncer à qqun qqchoseלהודיע למישהו על משהו

souhaiter à qqun qchoseלאחל למישהו משהו

pardonner à qqun pour qqchoseלסלוח למישהו על משהו

attendreלחכות ל...

patienterלהמתין ל...

espérer, prévoirְלַצ ּפ ֹות ל...

répondre à qqun, au téléphoneלענות למישהו, לטלפון

? répondre à qqun / répondre à uneלענות למישהו/ לענות על שאלה

appeler qqun / lireלקרוא ל... / לקרוא את

s'opposer àלהתנגד ל...

transmettre à qqun qqchoseלמסור למישהו את משהו

donner à qqun qqchoseלתת למישהו את משהו

permettre à qqun de faire qqchoseלתת למישהו לעשות משהו

envoyer à qqun qqchoseלשלוח למישהו את משהו

remettre à qqun qqchoseלהעביר למישהו את משהו

payer à qqun de l'argent pour qqchoseלשלם למישהו את הכסף על משהו

rendre à qqun qqchoseלהחזיר למישהו את משהו

ressembler àלהיות דומה ל...

être marié avec (à)להיות נשוי / נשואה ל...

ל / אל
אל מי? אל מה? אל..., אליי, אליך, אלייך, אליו, אליה, אלינו, אליכם, אליכן, אליהם, אליהן

*Ces verbes peuvent être suivis des prépositions : מ...ל.../ אל

aller, marcher ללכת אל*

venirלבוא אל*

courirלרוץ אל*

arriverלהגיע אל*

revenirלחזור אל*

revenirלשוב אל*
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déménagerלעבור אל*

entrerלהיכנס אל

participer àלהצטרף אל

s'approcher deלהתקרב אל

être proche deלהיות קרוב אל

être lié (attaché) àלהיות קשור אל

s'habiter àלהתרגל אל

s'habituer àלהסתגל אל

être habituer àלהיות רגיל אל

s'adresser à, se tourner versִלְפנ ֹות אל

téléphoner àלהתקשר אל

téléphoner àלצלצל אל

téléphoner àלטלפן אל

se languir deלהתגעגע אל

faire attention àלשים לב אל

vouloir dire, avoir l'intention deלהתכוון אל

מ
ַ ּמה? מ..., ממני, ממך, ממך, ממנו, ממנה, מאיתנו, מכם, מכן, מהם, מהן ִ ּמי? ִמ ִמ

avoir peur deלפחד מ...

avoir peur deלפחוד מ...

craindre, avoir peur deלחשוש מ...

être effrayé parלהיבהל מ...

être prudentלהיזהר מ...

se séparer deלהיפרד מ...

s'éloigner deלהתרחק מ...

être loin deלהיות רחוק מ...

démissionner, se débarrasser deלהתפטר מ...

divorcerלהתגרש מ...
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s'enfuir deלברוח מ...

prendre plaisir à, profiter deליהנות מ...

être satisfait deלהיות מרוצה מ...

être ému par, s'émouvoirלהתרגש מ...

être différent deלהיות שונה מ...

..subsister à l'aide de, gagner sa vie enלהתפרנס מ...

être inquiet au sujet deלהיות מודאג מ...

souffrir deלסבול מ...

demander àלבקש מ...

exiger deלדרוש מ...

faire partie deלהיות חלק מ...

עם
עם מי? עם מה? עם..., איתי, איתך, איתך, איתו, איתה, איתנו, איתכם, איתכן, איתם, איתן

rencontrerלהיפגש עם

jouer avec / jouer àלשחק עם מישהו / לשחק במשהו

parler aec qqun de qqchoseלדבר עם מישהו על משהו

dire du mal avec qqun de qqchoseלרכל עם מישהו על משהו

discuter avec qqun de qqchoseלשוחח עם מישהו על משהו

débattre avec qqun de qqchoseלדון עם מישהו על משהו

se disputer avec qqun de qqchoseלהתווכח עם מישהו על משהו

se marier avecלהתחתן עם

collaborer avecלשתף פעולה עם

 s'entendre avecלהסתדר עם

être d'accord avec qqun - qqchoseלהסכים עם מישהו - משהו

correspondre avec qqunלהתכתב עם מישהו
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את
את מי? את מה? את..., אותי, אותך, אותך, אותו, אותה, אותנו, אתכם, אתכן, אותם, אותן

rendre visite à qqun / visiter un lieuלבקר את - אצל מישהו / לבקר במקום

chercherלחפש את

enseigner à qqun - enseigner qqchoseללמד את מישהו - ללמד את משהו

poser à qqun une questionלשאול את מישהו את שאלה

demander qqchose à qqunלבקש את משהו ממישהו

quitterלעזוב את

respecter le shabbat / garder les enfantsלשמור את השבת / לשמור על הילדים

בין

faire la différence entreלהבדיל בין

séparerלהפריד בין - להפריד את... מ....

comparerלהשוות בין - להשוות את... מ...

בעד / נגד

manifester pour / contreלהפגין בעד / נגד

voter pour / contreלהצביע בעד / נגד - להצביע למישהו

אחרי

poursuivre, traquer, persécuterלרדוף אחרי

 suivreלעקוב אחרי
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