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1. A-FEMINIINIT 

 

1.1 OT-MONIKKOISET A-FEMINIINIT 

 

A-feminiineistä lähes kaikki saavat ot-monikon. 

 

הכַ לַ מַ   fem. [a-segol.]  

תֹוכלַ מַ   

 

הסַ ּוס  fem.  

תֹוסּוס  
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1.2 IM-MONIKKOISET A-FEMINIINIT 

 

Poikkeuksellisesti kuitenkin seuraavat ulkoa opeteltavat a-feminiinit saavat 

monikossa im-päätteen. 

 

ה שהיא ִאש   fem. (782x) nainen, vaimo 

 נ ִשים

 

ה יצ   fem. (6x) muna בֵּ

יִצים  בֵּ

 

 fem. (32x) kyyhkynen יֹונ ה

 יֹוִנים

 

ה להימ ִמל   fem. (38x) sana 

 ִמִלים

 "v. (13x) "vetäistä nopeasti מלל√

v. I (6x) lakastua, kuihtua 

v. II (2x) ympärileikata = √מול 

v. III (5x) näyttää merkkiä > ִמל ה 

 

נ ה  "fem. (874x) vuosi, "toistuva, vaihtuva, muuttuva ש 

ִנים נֹות־ ש   ש 

) שנה√ ינש ) v. (26x) vaihtua, muuttua, olla erilainen, toistaa 

 

 

2. TAV-FEMINIINEILLÄ OT-MONIKKO 
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  .fem ֲחנּות

תֹוּינ ַחֲַ תויונח   

√ הנח  ( ינח ) leiriytyä (jonkun ympärille) 

 

ִפית  fem. [diminut.] NH כ 

תֹוּיפִַכַ   

√ ףפכ  taivuttaa 

 

 

3. PÄÄTTEETTÖMÄT FEMINIINIT 

 

3.1 OT-MONIKKOISET PÄÄTTEETTÖMÄT FEMINIINIT 

 

Suurin osa päätteettömistä feminiineistä saa ot-monikon. 

 

םאֵַּ  fem.  

תֹוהמַ אִַ תוהמיא   

 

סֹוכ  fem.  

תֹוסֹוכ  

 

שפַ נ ַ   fem.  

תֹושפַ נַ   

 

 

3. IM-MONIKKOISET TUNNUKSETTOMAT FEMINIINIT 

 

Joidenkin tunnuksettomien feminiinien monikko on im-päätteinen. Nämä on 

opeteltava ulkoa. 
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ן ב    fem. [a-segol.] אבן א  

םינִַבַ א  

√ הנב  ( ינב ) 

 

ח  ,fem. (3x, Jer. 36:22, 23) takka, tulisija, liesi, hiililämmitin אח א 

"yhteen palamaan liitettävät puut; seinään liitettävä/kiinnitettävä 

lämmityslaite", 

ִחים   .mon א 

vrt.  ַחא  mask. veli  ַםיחִַא  

√ החא  liittyä yhteen 

 

  .fem עיר ִעיר

ִרים  ע 

√ רוע  olla näkyvissä muista erotettuna 

 

ל ג   fem. [a-segol.] (251x) jalka רגל ר  

ִים ל   ג  םירגלי ר   du. jalat, "kaksi jalkaa" 

ִלים ג   mon. (monta) kertaa; kolme pyhiinvaellusjuhlaa רגלים ר 

 edetä askel askeleelta רגל√

 

 

4. POIKKEUKSELLISIA FEMINIINIMONIKKOJA 

 

חֹות   .fem א 

תֹויחַ אֲַ  
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ם   .fem אֵּ

תֹוהמַ אִַ  

מותיא ִאמֹות־  

 

ה שהיא ִאש   fem. nainen, vaimo 

 נ ִשים

 

ִרית   .fem ב 

תֹותיִרַבַ   

 

ת   .fem ב 

תֹונבַ   

 

 

5. KAKSISUKUISET SUBSTANTIIVIT (tulossa) 

 

 


