מילות-יחס ופעלים

)(lycée

Le verbe et sa préposition

למי ? ל  :לי ,לך ,לך ,לו ,לה ,לנו ,לכם ,לכן ,להם ,להן.
אומר ,כותב ,נותן ,משלם ,מחכה ,עוזר ,שולח ,מסביר ,מכין ,מספר ,קונה ,דואג ,מחליף,
מחזיר ,מתכונן ,מוסר ,מבטל ,מבשל ,דוחה ,מנקה ,עונה ,מתקן ,משנה ,קובע ,מבטיח ,שר,
מבזבז ,מעביר ,מקשיב.
את מי ? את מה ? את :אותי ,אותך ,אותך ,אותו ,אותה ,אותנו ,אתכם/ן ,אותם/ן.
לומד ,שואל ,פוגש ,כותב ,בודק ,גומר ,סוגר ,קורא ,אוכל ,אוהב ,שומע ,שולח ,פותח ,שוכח,
יודע ,נותן ,שותה ,רואה ,קונה ,רוצה ,בונה ,עושה ,שר ,שם ,מספר ,מבקש ,מקבל ,משלם,
מעשן ,מחפש ,מתרגם ,מרגיש ,מתחיל ,מפסיק ,ממשיך ,מבין ,מכיר ,מזמין ,מסביר ,מכין,
מבזבז ,משאיר ,מעביר ,חוסך ,לובש ,מודד ,מקיים ,מבטל ,מבשל ,דוחה ,מנקה ,מנסה,
קובע ,רושם ,משנה ,מתקן ,בוחר ,מוציא ,מכניס ,מחליף ,מחזיר ,מוסר.
עם מי ? עם מה ? עם  :איתי ,איתך ,איתך ,איתו ,איתה ,איתנו ,איתכם/ן ,איתם/ן.
גר ,טס ,מדבר ,הולך ,יושב ,לומד ,עובד ,נוסע ,אוכל ,מטייל ,שותה ,חוזר ,מחפש ,יוצא ,רץ,
מסכים ,מסתדר ,נשאר ,נפגש ,בוכה ,מתחתן ,משחק ,שר.
במי ? במה ? ב  :בי ,בך ,בך ,בו ,בה ,בנו ,בכם ,בכן ,בהם ,בהן.
גר ,יושב ,כותב ,נוסע ,קורא ,נח ,פותח ,מצלצל ,קונה ,שותה ,שם ,משלם ,רואה ,יורד ,עולה,
שולח ,מזמין ,ממשיך ,מסתכל ,משתמש ,מטפל ,ישן ,בוחר ,משתתף ,חותם ,מבשל ,לומד,
מנקה ,משנה ,משחק.
ממי ? ממה ? מ  :ממני ,ממך ,ממך ,ממנו ,ממנה ,מאיתנו ,מכם/ן ,מהם/ן.
נוסע ,רוצה ,קונה ,מקבל ,קם ,שותה ,שומע ,מבקש ,מתחיל ,חוזר ,יוצא ,יורד ,מוציא ,לומד,
סובל ,מתגרש ,נזהר ,נפגע.
אצל מי ? :אצלי ,אצלך ,אצלך ,אצלו ,אצלה ,אצלנו ,אצלכם/ן ,אצלם/ן
גר ,נח ,נמצא ,לומד ,אוכל ,שותה ,שומע ,יושב ,עובד ,קונה ,ישן ,מסתפר ,מרגיש ,עושה,
רואה ,שם ,היה ,מחכה ,מחפש ,פוגש ,נשאר ,סובל ,מבשל ,מתנהג ,מקיים ,משחק.
בשביל מי ?  :בשביל ,בשבילי ,בשבילך ,בשבילך ,בשבילו ,בשבילה ,בשבילנו ,בשבילכם,
בשבילכן ,בשבילם ,בשבילן.
בא ,שר ,מדבר ,הולך ,כותב ,נוסע ,עובד ,שואל ,עושה ,פותח ,סוגר ,קונה ,משלם ,זוכר,
מחפש ,פונה ,מזמין ,מחליט ,מחליף ,מכין ,נשאר ,מתרגם ,מבשל ,מנקה ,קובע ,מתקן,
מקווה ,מקיים ,חוסך.
על-יד מי ? על יד מה ?  :על-יד  ,על-ידי ,על-ידך ,על-ידך ,על-ידו ,על-ידה ,על-ידנו ,על-
ידכם ,על-ידכן ,על-ידם ,על-ידן.
גר ,הולך ,יושב ,נוסע ,עובד ,שותה ,שם ,מחכה ,מחפש ,נמצא ,ישן ,מעשן ,בוכה ,היה ,נהרג,
נפצע.
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בגלל מי ? בגלל מה ?  :בגלל  ,בגללי ,בגללך ,בגללך ,בגללו ,בגללה ,בגללנו ,בגללכם,
בגללכן ,בגללם ,בגללן.
גר ,בא ,נח ,הולך ,מבין ,נוסע ,עובד ,אוכל ,גומר ,מרגיש ,קונה ,מחכה ,מחפש ,נמצא ,נשאר,
בוכה ,מחליט ,כועס ,מאחר ,דוחה ,סובל.
על מי ? על מה ?  :על  ,עלי ,עליך ,עלייך ,עליו ,עליה ,עלינו ,עליכם/כן ,עליהם/הן.
מדבר ,יושב ,כותב ,קורא ,שואל ,שומע ,חושב ,עולה ,רץ ,מסביר ,מסכים ,מסתכל ,ישן,
ממליץ ,מתלונן ,מצטער ,חותם ,כועס ,צוחק ,לומד ,עונה ,משפיע ,שם ,שר.
אל מי ?  :אלי ,אליך ,אלייך ,אליו ,אליה ,אלינו ,אליכם/כן ,אליהם/הן.
בא ,מדבר ,הולך ,נוסע ,מגיע ,מטלפן ,חוזר ,יוצא ,עולה ,יורד ,רץ ,שולח ,מזמין ,מתקשר,
מחזיר ,ממהר ,מתקדם ,מעביר ,פונה.
לפני מי ? לפני מה ? :לפני ,לפניך ,לפנייך ,לפניו ,לפניה ,לפנינו ,לפניכם/ן ,לפניהם/ן.
אחרי מי ? אחרי מה ? אחרי  :אחרי ,אחריך ,אחרייך ,אחריו ,אחריה ,אחרינו ,אחריכם/ן,
אחריהם/ן.
גר ,בא ,הולך ,היה ,יושב ,נוסע ,נכנס ,עומד ,מגיע ,מתחיל ,מקבל ,קם ,משלם ,מבקר ,חוזר,
יוצא ,יורד ,עולה ,רץ ,מסכים ,מתרחץ ,מתקלח ,מתקשר ,מחליט ,מחליף ,מחזיר ,חותם,
נרשם.
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