Jewish Education Center of Cleveland

Hebrew Through Movement

Level 10 - Plurals with Adjectives
Verbs

לָקּום
ל ֶָׁשבֶׁ ת
ָללֶׁכֶׁת
ַלעֲצוֹר
לָרּוץ
לִ ְקּפוֹץ
לְ ִה ְסּתוֹבֵ ב
...לְ הַ ְצבִ יעַ עַ ל
...לְ הַ ְצבִ יעַ אֶׁ ל
...ָלגַעַ ת ב
לְ הָ ִרים
לְ הו ִֹריד
...ָל ִשים עַ ל
ל ַָקחַ ת
לָתֵ ת
לִ ְקרוֹא
...לִ כְ ּתוֹב ב

Nouns

ּכּולָם
בָ נִים
בָ נוֹת
(הַ ֶׁ)דלֶׁת
(הַ )שּולְ חָ ן
(הַ )ּכִ סֵ א
(הַ )ּמו ֶֹׁרה
(הַ )ּמו ָֹרה
(הַ )ּמַ ְד ִריְך
(הַ )ּמַ ְד ִריכָה
ַ(הַ )ּלּוח
(הַ )חַ לוֹן
(הָ ִ)ר ְצּפָ ה
יָד\ י ַָדיִ ים
רֹאש
ֶׁרגֶׁל \ ַרג ַליִים
עַ יִן \ עֵ י ַניִים
בֶׁ טֶׁ ן
אֹזֶׁ ן \ ָאזְ ַניִים
ּפֶׁ ה
ּכְ תֵ פַ יִים
עִ ּפָ רוֹן
סֵ פֶׁ ר \ ְספָ ִרים
טּוש
ּכִ ּפָ ה \ ּכִ ּפוֹת
גִ יר

Adjectives

בְ צֶׁ בַ ע
ּכָ חוֹל
ָאדוֹם
יָרוֹק
צָ הוֹב
חּום
ָשחוֹר
לָבָ ן
ָגדוֹל \ גְ ד ֹולָה
ָקטָ ן \ ְקטַ נָה

Adverbs

לְ ַאט
מַ הֵ ר
בַ ּמָ קוֹם
ָק ִדימָ ה
ָאחו ָֹרה
י ִָמינָה
ְשמֹאלָה
ּפֹה
ָשם

Misc.

אֶׁ ל
עַ כְ ָשיו
ַרק
ֹלא
ְו
עַ ל
יַד-עַ ל
ַּתחַ ת
עִ ם

גדוֹלִ ים \ גדוֹלוֹת
ק ַטנִ ים \ ק ַטנוֹת
Adjectives in the plural are introduced only after students have a significant number of
nouns they can manipulate and after they have encountered gendered adjectives in the
singular (Level 9). As in Level 9, some of the nouns that they can manipulate come
from the language unit, however, many of the nouns that they know from this unit are
irregular in either their gender or their plurals, and so it is recommended that adjectives
in the plural not be introduced until the students know some holiday and/or synagogue
words as well. Care should be taken to use only words with that follow similar patterns
and have regular endings. To determine which nouns are and are not regular, see
Appendix A (page 48).
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For example, the teacher might introduce:

ּכִ ּפוֹת גְ דוֹלוֹת \ ּכִ ּפוֹת ְקטַ נוֹת
חַ ּלוֹת גְ דוֹלוֹת \ חַ ּלוֹת ְקטַ נוֹת
מַ ּצוֹת גְ דוֹלוֹת \ מַ ּצוֹת ְקטַ נוֹת
סֻ פְ ָגנִּיוֹת גְ דוֹלוֹת \ סֻ פְ ָגנִּיוֹת ְקטַ נוֹת
סֻ ּכוֹת גְ דוֹלוֹת \ סֻ ּכוֹת ְקטַ נוֹת
ְספָ ִרים גְ דוֹלִ ים \ ְספָ ִרים ְקטַ נִים
ְדגָלִ ים גְ דוֹלִ ים \ ְדגָלִ ים ְקטַ נִים
ְסבִ יב ֹונִים גְ דוֹלִ ים \ ְסבִ יב ֹונִים ְקטַ נִים
אֶׁ ְתרוֹגִ ים גְ דוֹלִ ים \ אֶׁ ְתרוֹגִ ים ְקטַ נִים
ּפּוחים ְקטַ נִים
ּפּוחים גְ דוֹלִ ים \ ַּת ִ
ַּת ִ
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