
15 15

14 בערך מאה שקלים 14

? Et quelles clés y-a-t-il là bas?ואיזה מפתחות יש שם

100 chéquels environ

11 11

10 10

12 12

13 Combien d'argent y-a-t-il là bas ? ?כמה כסף יש שם 13

Dans la sacoche, j'ai aussi de 
l'argent et des clés

Et quoi d'autre encore ? ?ומה עוד

בתיק יש לי גם כסף ּומפתחות

8

9
Dans la sacoche, j'ai des choses 
importantes :

:יש לי דברים חשובים, בתיק 9

? Qu'y a-t-il dans la sacoche?מה יש בתיק

הפלאפון שלי והמחשב שלי
Mon téléphone portable et mon 
ordinateur

2

4 4

5

6 6

Non, je ne sais pas où se trouve ta 
sacoche

אני לא יודעת איפה התיק שלך, לא 5

7
Non,elle n'est ni sur la table, ni 
près de la table

הוא לא על השולחן ולא על יד , לא

השולחן

Jusqu'à présent, nous avons appris 

uniquement les verbes au présent

Aujourd'hui, nous allons 
apprendre les verbes au passé

Sarah, sais-tu où se trouve ma 
sacoche ?

Peut-être se trouve-t-elle sur la 
table du salon ?

?את יודעת איפה התיק שלי, שרה

1 Chalom et bienvenus à l'oulpan

3

למדנו פעלים רק בזמן הווה, עד עכשיו 2

שלום וברוכים הבאים לאולפן 1

8

נלמד פעלים בזמן עבר, היום 3

7

?אולי הוא על השולחן בסלון
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Les clés du bureau et la clé de la 
voiture

Je ne sais pas où j'ai posé la 
sacoche

אני לא יודע איפה שמתי את התיק

23

אני לא יודע איפה שמִתי את התיק

היא שמה, הוא שם 27

24

20

28 שלום ולהתראות בשיעור הבא 28
Chalom et au revoir, au prochain 
cours

25

26
J'ai posé, tu as posé (m), tu as 
posé (f)

את שמת, אתה שמת, אני שמתי 26

היא לא יודעת איפה היא שמה  ? והיא

גם כמו בהווה

Et elle ? Elle ne sait pas où elle a 
posé, c'est comme au présent

: Répétez après moi:חזרו אחרי

21
אתה לא יודע איפה שמת את ? ואתה

?התיק 
21

Et toi ? ne sais-tu pas où tu as 
posé la sacoche ?

Et toi ? ne sais-tu pas où tu as 
posé la sacoche ?

את לא יודעת איפה שמת את ? ואת

?התיק 
22

23
Et lui ? il ne sait pas où il a posé, 
c'est comme au présent

הוא לא יודע איפה הוא שם   ? והוא

כמו בהווה

22

18

16

17
Alors Yaakov, où as-tu posé la 
sacoche ?

?איפה שמָת את התיק, אז יעקב 17

16
המפתחות של המשרד והמפתח של 

המכונית

את , אתה שמת, אני שמתי: חזרו אחרי

שמת
19

Je ne sais pas où j'ai posé la 
sacoche

19

24

Il a posé, elle a posé

18

27

25

20

Répétez après moi : j'ai posé

Tu as posé (m), tu as posé (f)
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2

3

5

8

12

13

17

27

נלמד

Présent - Passé - Futur

Voir note 3 du cours 17 (niveau 2)

Ce verbe est au futur. Littéralement : "nous apprendrons "

Nous y reviendrons ultérieurement

עבר

C'est le passé (temps). En hébreu, le passé, l'imparfait et le prétérit sont 

confondus.

תיק

Le mot תיק est masculin. Il se conjugue donc au masculin

יש מה

שמה היא, שם הוא

מפתחות

Pluriel de מפתח. Attention ce mot se prononce "maf-té-akh"

Voir vidéos du niveau 1

כמה

היא         ה

Notez bien : il n'est pas nécessaire d'utiliser le pronom personnel sauf à la

3ème personne.

הווה

C'est le présent (temps). En hébreu il existe 3 temps principaux :

Contrairement au présent, il existe au passé plusieurs terminaisons

selon le pronom personnel utilisé :

(אני)       ִתי            

(אתה)      ָת     

(את)        ֽת

הוא       -          

Voir note 18 du cours 26 (Niveau 2)

שמָת

Verbe "mettre" au passé. Voir fiche de conjugaison
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Mettre, placer לשים

Peut-être אולי

Présent הווה

Passé עבר

Sac, sacoche תיק

Ordinateur מחשב

Argent, monnaie כסף

Clé מפתח

Voiture מכונית

4 www.magichebrew.com NIVEAU 3    COURS 01



Mettre לשים

Je mets שם אני Je mets שמה אני

Tu mets שם אתה Tu mets שמה את

Il met שם הוא Elle met שמה היא

Nous mettons יםשמ אנחנו Nous mettons ותשמ אנחנו

Vous mettez יםשמ אתם Vous mettez ותשמ אתן

Ils mettent יםשמ הם Elles mettent ותשמ הן

J'ai mis שמתי אנִי J'ai mis שמתי אנִי

Tu as mis שמָת אתה Tu as mis שמְת אְת

Il a mis שם הוא Elle a mis שמה היא

ם.י.ש

Présent הווה

Passé עבר
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Compléter le verbe : :השלימו את הפועל לשים 

____ מפתח_____, מכונית

במקרר העוגה את עכשיו רק_____  היא

ספרים בארון הספר את עכשיו רק_____  את

____ מחשב____,  כסף_____,  תיק

הפירות ליד הירקות את_____  בשוק המוכר

בסלון התמונה ליד הטלפון את_____  אני

השולחן ליד הכיסא את עכשיו רק_____  אנחנו

Ecrire au pluriel : : כתבו ברבים
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אתן אתם את אתה הפועל שם

להבין

לרוץ

לנוח

לשים

לדעת

Compléter le tableau : :השלימו את הטבלה

מחשב, בתיק? ___ ___ בתיק לך יש מה

מפתחות? ___ ____ בתיק שמת מה

____ ___ את___  אתם? בבנק הכסף את שם מי

במכונית? ___  ____ נחה היא איפה

Répondre aux questions : :ענו על השאלות
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