
dik'douk  ּדְק ּד ּוק ִ
Fiche de vocabulaire sur la grammaire et la syntaxe

lettre אות א ֹות

voix intermédiaire אמצעי ֶאְמָצִעי

assimilation אסימילציה ָאִסיִמיַלְצָיה

expression ביטוי ִ ּב ּט ּוי

forme verbale, voix בניין ִ ּבְנָין

personne גוף  ּג ּוף

première personne גוף ראשון  ּג ּוף ִרא ׁש ֹון

deuxième personne גוף שלישי ִ ׁשי ְ ׁשִלי  ּג ּוף 

troisième personne גוף שני ֵ ׁשִני  ּג ּוף 

groupe de racines גיזרה ִ ּגְזָרה

factitif גרימה ְ ּגִריָמה

grammaire דיקדוק ִ ּדְק ּד ּוק

syllabe הברה ֲהָבָרה

prononcé הגויי ִה ּג ּוי

prononciation הגייה ֲהִגָ ּיה

accent d'intensité הדגשה ָ ׁשה ָ ּג ַהְד

réciproque הדדי ֲהָדִדי

présent הווה ה ֹוֶוה

redoublement הכפלה ָ ּפָלה ַהְכ

simulation העמדת פנים ָ ּפִנים ַהֲעָמַדת 



vav inversif ו' ההיפוך ו' ַהִה ּפ ּוְך

masculin זכר ָזַכר

temps זמן ְזַמן

réfléchi חוזר ח ֹוֵזר

action répétée חזרת הפעולה ָ ּלה ְ ּפֻע ֲחָזַרת ַה

action intensive חיזוק הפעולה ָ ּלה ְ ּפֻע ִח ּז ּוק ַה

consonne assimilée חסר (בשורש) ָחֵסר (בשורש)

exception חריג ָחִריג

singulier יחיד ָיִחיד

pronom personnel כינוי הגוף ִ ּכ ּנ ּוי ַה ּג ּוף

orthographe כתיב ְ ּכִתיב

dernière consonne 
de la racine לה''פ ‐ ל' הפועל ֹ ּפַעל לה''פ - ל' ַה

objet מושא ָ  ּׂשא ֻמ

méthaphorique מטפורי ֶמָטפ ֹוִרי

particule מילית ִ ּלית ִמ

conjonction מילת חיבור ַ ּלת ִח ּב ּור ִמ

préposition מילת יחס ַ ּלת ַיַחס ִמ

état, verbe d'état מצב ָ ּצב ַמ

destinataire מקבל הפעולה ָ ּלה ְ ּפֻע ֵ ּבל ַה ְמַק

signification, sens משמעות ְ ׁשָמע ּות ַמ

phrase משפט ָ ּפט ְ ׁש ִמ



forme-type משקל ְ ׁשָקל ִמ

sujet נושא ֵ ׂשא נ ֹו

consonne muette נח (בשורש) ֹ  ּׁשֶר ׁש) ַ ּב ָנח (

conjugaison נטייה ְנִטָ ּיה

antithèse ניגוד ִנ ּג ּוד

féminin נקבה ְנֵקָבה

passif, voix passive סביל ָסִביל

ordre des mots סדר מילים ִ ּלים ֵסֶדר ִמ

suffixe סופית ס ֹוִפית

état construit סמיכות ְסִמיכ ּות

impersonnel סתמי ְסָתִמי

passé עבר ָעַבר

deuxième consonne
de la racine עה''פ ‐ ע' הפועל ֹ ּפַעל עה''פ - ע' ַה

l'auteur de l'action עושה הפעולה ָ ּלה ְ ּפֻע ֶ ׂשה ַה ע ֹו

consonne עיצור ִע ּצ ּור

consonne gutturale עיצור גרוני ְ ּגר ֹוִני ִע ּצ ּור 

consonne redoublée עיצור כפול ָ ּכפ ּול ִע ּצ ּור 

futur עתיד ָעִתיד

futur proche עתיד קרוב ָעִתיד ָקר ֹוב

première consonne 
de la racine פה''פ ‐ פ' הפועל ֹ ּפַעל פה''פ - פ' ַה

verbe פועל ֹ ּפַעל



verbe principal פועל עיקרי ֹ ּפַעל ִעָ ּקִרי

action פעולה ָ ּלה ְ ּפֻע

action répétée פעולה חוזרת ָ ּלה ח ֹוֶזֶרת ְ ּפֻע

actif, voix active פעיל ָ ּפִעיל

forme צורה צ ּוָרה

participe présent צורת ההווה צ ּוַרת ַהה ֹוֶוה

impératif ציווי ִצ ּו ּוי

locution צירוף ֵצר ּוף

son צליל ְצִליל

pluriel רבים ִ ּבים ַר

racine שורש ֹ ׁשֶר ׁש

changement d'état שינוי מצב ָ ּצב ִ ׁש ּנ ּוי ַמ

radical entier שלם (בשורש) ֹ  ּׁשֶר ׁש) ַ ּב ָ ׁשֵלם (

nom שם ֵ ׁשם

substantif שם הפעולה ָ ּלה ְ ּפֻע ֵ ׁשם ַה

nom propre שם פרטי ְ ּפָרֵטי ֵ ׁשם 

adjectif שם תואר ֹ ּתַאר ֵ ׁשם 

infinitif שם‐הפועל ֹ ּפַעל ֵ ׁשם-ַה

adverbe תואר הפועל ֹ ּפַעל ֹ ּתַאר ַה

syntaxe תחביר ִ ּביר ַ ּתְח

préfixe תחילית ִ ּלית ְ ּתִח

voyelle תנועה ְ ּתנ ּוָעה


