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 י מציינת שם תואר.[אִּ ]סיומת םָּ אי לבעל עיסוק.   סיומת ַם   –י  אְמִדינַ  .1
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 י מציינת שם תואר.[אִּ ]סיומת םָּ אי לבעל עיסוק.   סיומת ַם   –אי  לַ מַ ְׁש חַ  .5

 ]יש דגש כשחסרה אות.[ה של הפעיל אין סיבה לדגש חזק.  בשם פעול  – ה שָ חָ כְ הַ  .6

 [כלי – לט  ְק מַ ]  . לטָ ְק מחלף הוא מקום, ולכן בא במשקל ִמ   –ף  לָ ְח מֶ  .7
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