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1. YLEISTÄ SANASTOA 

 

ֶרץ   fem. maa, country ארץ ֶאֶ֫

 fem. valtio, state מדינה ְמִדיָנה

√ ןדו  v. tuomita, käydä oikeutta [דין] 

 "fem. pääkaupunki, "linnoitus", capital, "fortress בירה ִביָרה

ִביםּתֹוׁשָָ  mon. mask. kansalaiset, asukkaat, citizens, inhabitants תושבים 

Toshav-sanassa on kamats kaikissa monikon taivutusmuodoissa.  

 jashav v. istua, asua ישב√

 "fem. puhekieli, "huuli, reuna", language, "lip, edge שפה ָׂשָפה

  ,"fem. [BH yleensä fem., joskus myös mask.] puhekieli, "kieli לשון ָלׁשֹון

"yhdistäjä", language, "tongue"  

√ שול  lush j. yhdistää elementtejä: v. vaivata taikinaa 
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2. MAAT 

 

Maiden nimet ovat yksikön feminiinejä. 

 

Israel on kaunis mutta pieni maa. 

ֶרץ ִהיא ִיְׂשָרֵאל  .ְקַטָנה ֲאָבל,ָָיָפה ֶאֶ֫
 

Espanja on kuuma. 

 .ַחָמה ְסָפַרד
 

Suomi on kaunis mutta kylmä. 

יְנַלְנד  .ָקָרה ֲאָבל,ָָיָפה ִפֶ֫
 

Yhdysvallat on suuri maa. 

ֶרָ ִהיא ִריתַאְרצֹות־ַהבְָ  .ְגדֹוָלה ץֶאֶ֫
 

 

3. KANSALLISUUSNIMET JA -ADJEKTIIVIT 

 

3.1 VANHAT JA UUDET  

 

Kansallisuusnimet (substantiivit) ja kansallisuusadjektiivit sekä kielet jakautuvat 

painon ja taivutuksen suhteen kahteen ryhmään: vanhoihin ja uusiin. 

 

Luvatussa maassa 1900-luvun alussa asuneiden juutalaisten hyvin tuntemia 

vanhoja kansoja ja maita olivat (ainakin) seuraavat: arabit, Bulgaria, Egypti, 

Englanti, Espanja, Italia, juutalaiset, Kreikka, Puola, Ranska, Romania, Saksa, 

Turkki, Unkari ja Venäjä. 

 

Osa vanhoista kansallisuusnimistä on peräisin nykyhepreaa edeltävältä ajalta, 

jotkut jopa Tanachista asti. Niiden kirjoitusasu ja painotus on heprealainen. 

 

Kuitenkin suurin osa vanhoista kansallisuusnimistä ja -adjektiiveistä on ns. 

nykyheprean vanhoja lainasanoja (NHLO, New Hebrew Loanword Old). Näissä 

NHLO-sanoissa paino siirtyy taivutuspäätteelle. 

 

Uudemmissa lainasanoissa (NHL) paino pysyy aina sillä tavulla, missä se on 

perusmuodossa; toisin sanoen paino ei siirry taivutuspäätteelle. 
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Vanhoissa kansallisuusnimissä on naista tarkoittavissa substantiiveissa ija-pääte. 

Uusissa kansallisuusnimissä vastaava pääte on adjektiivin kaltainen -it. 

 

Vieraskielisiin erisnimiin (FW Foreign Word) ei merkitä gimel- ja dalet-

kirjaimiin dagesh kal -pistettä, kansallisuusnimiin ja -adjektiiveihin pisteet 

merkitään. 

 

היָָנְַָמְֶָ֫רָגֶָ  erisn. paik. FW Saksa 

יִנֶָ֫מְָָרָגֶָ  adj. NHLO saksalainen ֶָתיִנֶָ֫מְָָרָג  

יִנֶָ֫מְָָרָגֶָ  subst. kansallisuusn. NHLO saksalainen ֶָהָיֶָ֫נִָמְָָרָג  

 

 

3.2 YKSIKÖN MASKULIINI 

 

Sekä asukkaiden (substantiivi) että kansallisuusadjektiivien pääte yksikön 

maskuliinissa on -i. 

 סססי ססִסי
 

NHL suomalainen, suomalaismies (subst. yks. mask.) 

יִני  פיני ִפֶ֫
 

suomalainen (adj. yks. mask.) laulu 

י ִׁשיר  פיני שיר ִניִפֶ֫
 

 

3.3 YKSIKÖN FEMINIINI 

 

Naisasukasta (substantiivi) tarkoittavan yksikön feminiinin pääte voi olla joko  

-ija tai -it. 

יהיססס ססִסָיה  

 סססית ססִסית
 

Vanhojen hyvin tunnettujen kansojen naiset saavat ija-päätteen, muut it-

päätteen. Juutalaisnainen on tietenkin jehudija. Mutta esim. israelilaisnainen – 

Israel on perustettu vasta 1948 – on isre'elit. 
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 יהייהוד ְיהּוִדָיה

 ישראלית ֵאִליתִיְׂשְרָ
 

Kaikki kansallisuusadjektiivit ovat yksikön feminiinissä kuitenkin it-päätteisiä. 

 

NHLO saksalaisnainen, "saksatar" (subst. yks. fem.)  

 יהיגרמנ ְרָמִנָיהגֶָ
 

saksalainen (adj. yks. fem.) auto 

 גרמנית מכונית ְרָמִניתגֶָ ְמכֹוִנית
 

NHL ruotsalaisnainen (subst. yks. fem.) 

ִדית   דיתושו ְׁשֵוֶ֫
 

ruotsalainen (adj. yks. fem.) auto 

ִדית  דיתושו מכונית ְמכֹוִניתְָׁשֵוֶ֫
 

 

3.4 MONIKON MASKULIINI 

 

Henkilöitä (substantiivia) tarkoittavan monikon maskuliinin pääte on -im.  

Pitempi ijim-pääte on adjektiivin tunnus. 

 סססים ססִסים

 סססיים ססִסִיים
 

[(76x) Juudan heimoon kuuluvat] juutalaiset (ihmiset, subst. mon. mask.) 

 יהודים ְיהּוִדים
 

juutalaiset (adj. mon. mask.) vaatteet 

 יהודיים בגדים ְיהּוִדִיים ְבָגִדים
 

[(1x) javanilainen (kreikkalainen)] PBH kreikkalaiset 

(ihmiset, subst. mon. mask.) 
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 ניםויו ְיָוִנים
 

kreikkalaiset (adj. mon. mask.) kirjat 

 נייםויו ספרים ְיָוִנִיים ְסָפִרים
 

Lainasanoissa (NHL) paino ei siirry päätteelle. Sanan lopussa olevan 

painottoman tavun alkukirjain jod ei vokaalin jälkeen juurikaan äänny 

konsonanttina. Lainasanoissa painottomat im- ja ijim-päätteet ääntyvätkin 

puhekielessä käytännössä samalla tavalla. 

 

NHL suomalaiset (ihmiset, subst. mask. mon.) 

 פינים ִניםיִפֶָ֫
 

suomalaiset (adj. mask. mon.) puut {finim} 

 פיניים עצים ִנִייםיִפֶָ֫ ֵעִצים
 

 

3.5 MONIKON FEMINIINI 

 

Feminiinin monikon tunnus on sekä kansallisuussubstantiiveilla että  

-adjektiiveilla aina -ijot.  

 סססיות ססִסיֹות
 

NHLO venäläisnaiset (subst. mon. fem.)  

 רוסיות רּוִסיֹות
 

venäläiset (adj. mon. fem.) ravintolat 

 רוסיות מסעדות רּוִסיֹות ִמְסָעדֹות
 

NHL norjalaisnaiset (subst. mon. fem.) {norvegiot} 

ִגיֹו  גיותונורו תנֹוְרֵוֶ֫
 

norjalaiset (adj. mon. fem.) laivat 

ִגיֹות ֳאִניֹות  גיותונורו ניותוא נֹוְרֵוֶ֫
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4. KIELET 

 

Kaikki kielet ovat feminiinejä, useimmat it-päätteisiä. 

 סססית ססִסית
 

Vanhojen tunnettujen kielten nimet painotetaan heprealaisittain, 

muissa kielten nimissä paino ei siirry päätteelle. 

 

NHLO (ei äng-äännettä: ei aŋlit, vaan anglit) englannin kieli 

 אנגלית ִליתַאְנגְָ
 

NHL suomen kieli 

יִנית  פינית ִפֶ֫
 

Myös tunnuksettomia kielten nimiä esiintyy.  

Esim. jiddishin kieltä (idit NH) kutsutaan myös nimillä idish tai jidish: 

יִדית  אידית ִאִ֗

יִדיׁש  אידיש ִאִ֗

יִדיׁש  יידיש ִיִ֗
 

Samoin esim. hindi NHL: 

יְנדִָ  הינדי יִהֶ֫
 


