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Ce mensuel continue sa mission, celle de vous
encourager et de vous sensibiliser à l’hébreu. L’hébreu
n’est pas seulement une langue, c’est une culture, c’est un
marqueur identitaire, c’est une généalogie sans nulle autre pareille. Et
nous, modestement, nous proposons de vous réengager dans cette Histoire millénaire. Aimer
Israël ce n’est pas seulement regarder ce pays de loin comme un horizon lointain et s’émouvoir de son actualité, c’est aussi entrer
de plain-pied dans sa culture voire dans son ethos et cela ne peut se faire que par la langue. Alors oui c’est un challenge mais le
jeu en vaut la chandelle j’en suis convaincu. Et vous? Bon mois à tous et profitez bien de ce tour du monde que nous vous offrons !
Élie Cohen
Fondateur À cours d'hébreu

ֹ עּוגת ׁש ֹו
ַ : ַמ ְתכּ ֹון
Recette gâteau au chocolat קו ָלד
C'est ton anniversaire ? Ça tombe bien voici une recette de gâteau facile à réaliser.

Saurais-tu trouver néanmoins les lettres manquantes dans les noms des ingrédients ?

ר

ֹ  ָמ8 : נות
ֹ ַ ּכ ּמּות ָמ
נות

 ַ ּד ּק ֹות20 זְ ַמן ֲה ָכ ָנה ַעד

Quantité de parts : 8 portions

Temps de préparation jusqu’à 20 min

יפים ֶח ְלבּ ֹו ִנים
ִ ַמ ְק ִצ

 כּ ֹוס1

ו

ים

Battre les blancs en neige

1 verre de sucre

•

 בי3
3 œufs

 כּ ֹוס1

מ
1 verre d'huile
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ֹ  כּ ֹו2
סות
2 verres de farine

יל

ֹ ש ִ ּק
ַׂ 2
וכר ו
ּ ָ ּיות ֻס
2 sachets de sucre vanillé

ֹ ְומ ֶנת ו
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ִ ְמ ִנ
ֶּ יחים ְ ּב ַת ְב ִנית ְמ ׁ ֻש
ֹ
ׁ
ֹ
. ַמ ֲעלות180 ְ ּבחום ֶשל

ֹ ת ׁש ֹו
קו

Mettre dans un moule graissé
et enfourner à 180°C

ֹ
רו ְת ִחים

 כּ ֹוס מי1
Un verre d’eau bouillante

DES CENTAINES DE VIDÉOS POUR VOUS FORMER
ET APPRENDRE L’HÉBREU DEPUIS CHEZ VOUS !

www.acoursdhebreu.com

ב

ֹ  כּ ֹו1.25
סות

1.25 verre de cacao en poudre

ִמ ָּס ִביב ָל ֹ
עו ָלם

Le tour du monde

Voyageons si vous le voulez bien, avec cette
activité qui va vous enseigner les noms de pays
à travers la planète. Reconnaitrez-vous leur nom
? en hébreu
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Mots croisés ַ ּת ׁ ְשבֵּ ץ
Ce n’est pas encore Tou Bichvat mais les fruits c’est
tous les jours que nous les consommons !
Savez-vous dire vos fruits préférés en hébreu
? Allez-y c’est à vous de jouer. Prêts à faire
fructifier votre hébreu ?
Ne manquez pas notre vidéo sur les fruits
en hébreu, pour petits et grands sur notre
chaine Youtube.

ָּפ ה

ָא ֵמ ִר י ָק ה
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Retrouvez la vidéo Tour
du monde en hébreu en
flashant le Qr-code ou sur
notre chaîne Youtube
À cours d'hébreu

L’article du mois

L'assemblée générale de l'ONU a lieu par ZOOM
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pays fem en hébreu
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s'asseoir

Dans la
salle
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ְמ ִד ָינה

enfiler représentant

Etat

ֹ עו ָלם ִמ ְת
ֹ ּוט ֵר ׁש ִהזְ ִהיר ִּכי ָה
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catastrophe
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d’une guerre

inquiétude

ַ ְִּל ַהב
יע

le marasme

exprimer

.ֲח ָד ׁ ָשה ֵ ּבין ַא ְר ָה"ב ְל ִסין
et la
Chine

ֹ ַא ְר
צות
ַהבְּ ִרית

 ׁ ֶשל ָה ֲע ֶצ ֶרת ַה ְּכ ָל ִלית75-ַה ִּכינּ ּוס ַה ׁ ּ ְש ָנ ִתי ָה
générale

entre

nouvelle

l'assemblée

la 75e

annuelle

La réunion

ׁ ֶשל ָהאּו"ם ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ַּתח ׁ ִש ְל ׁש ֹום ִמ ְת ַקּיֵ ים ַה ׁ ּ ָש ָנה
cette
année

avant-hier
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se tenir
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יע

Guterres
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ֹ ָה ָא
דול ְ ּב ֹיו ֵתר ׁ ֶשּיָ ַדע ֵמ ָאז
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ימת בְּ זּום
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enregistré

ֹ ִל ׁ ְש
לו ַח

ְנאּום

discours

et au lieu de cela

à New York

envoyer

ֹ אּומים ּ ָפ ַתח ֶא ְת
מול ַמזְ ָּכ"ל ָהאּו"ם
ִ ֶאת ׁ ְש ַלב ַה ְ ּנ
l'ONU

ַמזְ ִ ּכיר ְ ּכ ָל ִלי

hier

secrétaire général
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ouvrir
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porter

son discours

.ָה ֲע ֶצ ֶרת ַה ְּכ ָל ִלית ְ ּב ִב ְניַ ין ָהאּו"ם ִ ּב ְניּו ֹיו ְרק

les ÉtatsUnis

à New York

dans
l’immeuble

l'ONU

générale

L’assemblée

ֹ ִח
Quiz ידון
... או״ם פרושו.4
אומות מאוחדות

אומות מיוחדות

עולמות מיוחדים

? מה עטו הדיפלומטים באולם.5
גלימות

מסכות

? איך מתקיים הכינוס השנתי השנה.1
כאירוע וירטואלי

כשיחת טלפון

 מה עשו המנהיגיםמכל רחבי העולם במקום.2
?יורק-להגיע לניו

כפפות

הם שלחו נאומים מוקלטים

? לפי גוטרש עם מה העולם מתמודד.6
אסון אנושי

אסון אקולוגי

הם שלחו נאומים כתובים

אסון כלכלי

הם נשאו נאומים בשיחת ועידה

? מי פתח את שלב הנאומים.3

? ממה הוא חושש.7
מלחמת הכוכבים

מלחמה קרה
בין ארה"ב לסין

מלחמת עולם
שלישית

במציאות רבודה

רמטכ״ל האו״ם

מזכ״ל האו״ם

מנכ״ל האו״ם

ֹ ַה ְ ּת ׁש
Réponses ּובות
Retrouvez toutes les corrections de nos jeux en flashant
le Qr-code ou sur notre chaîne Youtube
À cours d'hébreu
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