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Les adjectifs à connaître  
  

ÌÂ‚¯˙ MS FS MP FP 

  גדולות  גדולי�  גדולה  גדול  
  
  קטנות  קטני�  קטנה  קט
  יפות  יפי�  יפה  יפה  
  חדשות  חדשי�  חדשה  חדש  
  טובות  טובי�  טובה  טוב  
  
  מעניינות  מענייני�  מעניינות  מעניי
  
  ראשונות  ראשוני�  ראשונה  ראשו
  
  ותאחרונ  אחרוני�  אחרונה  אחרו
  סגורות  סגורי�  סגורה  סגור  
  פתוחות  פתוחי�  פתוחה  פתוח  
  רחוקות  רחוקי�  רחוקה  ...רחוק מ   
  קרובות  קרובי�  קרובה  לקרוב   
  חשובות  חשובי�  חשובה  חשוב  
  קשות  קשי�  קשה  קשה  
  קלות  קלי�  קלה  קל  
  חמות  חמי�  חמה  ח�  
  קרות  קרי�  קרה  קר  
  חולות  חולי�  חולה  חולה  
  בריאות  בריאי�  יאהבר  בריא  
  נשואות  נשואי�  נשואה  נשוי  
  רווקות  רווקי�  רווקה  רווק  
  גרושות  גרושי�  גרושה  גרוש  
  
  אלמנות  אלמני�  אלמנה  אלמ
  יקרות  יקרי�  יקרה  יקר  
  זולות  זולי�  זולה  זול  
  עייפות  עייפי�  עייפה  עיי�  
  
  שמנות  שמני�  שמנה  שמ
  רזות  רזי�  רזה  רזה  
  שמחות  י�שמח  שמחה  שמח  
  עצובות  עצובי�  עצובה  עצוב  
  
  ישנות  ישני�  ישנה  יש
  עתיקות  עתיקי�  עתיקה  עתיק  
  ותיקות  ותיקי�  ותיקה  ותיק  
  צעירות  צעירי�  צעירה  צעיר  
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  מבוגרות  מבוגרי�  מבוגרת  מבוגר  
  
  זקנות  זקני�  זקנה  זק
  

ÌÂ‚¯˙ MS FS MP FP 

  גבוהות  גבוהי�  גבוהה  גבוה  
  נמוכות  וכי�נמ  נמוכה  נמו�  
  חכמות  חכמי�  חכמה  חכ�  
  טיפשות  טיפשי�  טיפשה  טיפש  
  עסוקות  עסוקי�  עסוקה  עסוק  
  תפוסות  תפוסי�  תפוסה  תפוס  
  פנויות  פנויי�  פנוייה  פנוי  
  דחופות  דחופי�  דחופה  דחו�  
  קבועות  קבועי�  קבועה  קבוע  
  שמורות  שמורי�  שמורה  שמור  
  

ÌÂ‚¯˙ MS FS MP FP 

  עשירות  עשירי�  העשיר  עשיר  
  עניות  עניי�  ענייה  עני  
  חזקות  חזקי�  חזקה  חזק  
  חלשות  חלשי�  חלשה  חלש  
  ארוכות  ארוכי�  ארוכה  ארו�  
  קצרות  קצרי�  קצרה  קצר  
  רחבות  רחבי�  רחבה  רחב  
  צרות  צרי�  צרה  צר  
  מלאות  מלאי�  מלאה  מלא  
  ריקות  ריקי�  ריקה  ריק  
  חסרות  חסרי�  חסרה  חסר  
  נוחות  נוחי�  הנוח  נוח  
  מרוצות  מרוצי�  מרוצה  ...מרוצה מ   
  נחמדות  נחמדי�  נחמדה  נחמד  
  

ÌÂ‚¯˙ MS FS MP FP 

  דתיות  �ÈÈדת  דתית  Èדת  
  חילוניות  �ÈÈחילונ  חילונית  Èחילונ  
  עצבניות  �ÈÈעצבנ  עצבנית  Èעצבנ  
  רציניות  �ÈÈרצינ  רצינית  Èרצינ  
  זמניות  �ÈÈזמנ  זמנית  Èזמנ  
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Exercices 
 

Ecrivez ces phrases au pluriel (attention au genre) 
  

  התלמידים האלה טובים   התלמיד הזה טוב. 1

  ______________________  החדר הזה נקי. 2

  ______________________  המסעדה הזאת יקרה. 3

  ______________________  היא בחורה טובה. 4

  ______________________  החולצה האדומה יפה. 5

  ______________________ השכונה הזאת נקייה. 6

  ______________________ העוגה הזאת טעימה. 7

  ______________________  המלצר הזה נחמד. 8

  ______________________  זה שעון מיוחד. 9

  ______________________  זאת מורה מצוינת. 10

  ______________________  הדירה הזאת חדשה. 11

  ______________________  הבניין הזה גבוה. 12

  ______________________  המחיר בשוק זול. 13

  ______________________  הפגישה הזאת חשובה. 14

  ______________________  הטיול היה מעניין. 15

  ______________________  התשובה הזאת נכונה. 16

 ______________________  המכונית הזאת ישנה. 17

  

  
Ecrivez ces phrases au pluriel (attention exception) 
  

  _______________פה ישולחן   _____________חלון גדול 

  ______________מקום מעניין   _____________ארון קטן 

  _______________מקצוע טוב   _____________כסא נוח 

 _____ __________רעיון מצוין   _____________רחוב נקי 

  ______________אישה טובה   _______________עיר יפה 

  ______________שנה חדשה   ______________נעל נוחה 

 _______________מילה יפה   _____________דרך ארוכה 
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Ecrivez avec les contraires des mots soulignés 
  

  _____________________________  עשיריש לי דוד . 1

  _____________________________  משעמםיזה שעור א. 2

  _____________________________  מעניינתאישה . 3

  _____________________________  נמוכה ומשכורתקשהעבודה . 4

  _____________________________  חדשההמכונית הזאת . 5

  _____________________________ ארוכההדרך הביתה . 6

  _____________________________  ושמן  נמוךאיש הוא . 7

  _____________________________  נקייםהשירותים . 8

  _____________________________  מענייןהטיול היה . 9

  _____________________________  נשואה הצעירההבת . 10

  _____________________________   בישראלחדשהוא תושב . 11

  _____________________________  יקריםשמש -ימשקפ. 12

  _____________________________  ראשוניםתמיד הם באים . 13

  _____________________________  זוליםבסוף העונה המחירים . 14

  _____________________________  מלוכלךהחדר שלו תמיד . 15

  _____________________________   במיםמלאהקומקום . 16

  _____________________________   במפעלקבועההיא עובדת . 17

  _____________________________   בתוראחרוןהוא עומד . 18

  _____________________________  מסודרתהיא בחורה לא . 19

  _____________________________  וחזקה  עשירהמדינה . 20

  


