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1. NUMERAALIEN PUHEKIELISIÄ LAUSUMISTAPOJA 

 רְׁשמֹות־ִמְספ ָּ
shmot mispar, numeraalit, lukusanat, "luvun nimet",  

numbers, numerals 

Kirjakielestä poikkeava puhekielen painollinen penultimatavu on merkitty  ֗ 
revía-painomerkillä. Puhekielessä paino saattaa siirtyä ultimalta (viimeinen 

tavu) penultimalle (toiseksi viimeinen tavu). Puhekielessä makef-yhdysviivalla 

merkittyjen sanaliittojen pääpaino (´ akuutti) on ensimmäisellä osalla, 

kirjakielessä ensimmäisellä sanalla on vain sivupaino (` gravis). Puhekielen 

muodot on annettu aaltosulkeissa.{} 

ׁש־ֶעְׂשֵרהֹוְׁשלָּ֗  fem. shlòsh esré {shlósh esrè} 13 

ה א   fem. mea {méa} 100 ֵמ֗

Sata-sanan monikko "sadat" ֵמאֹות meot lyhenee puhekielessä: {mot}. 

אֹותמֵָּ֗  fem. mon. meot {mot} "sadat" 

אֹותע־מְֵָּׁ֗שב ָּ֗  fem. mon. shvà meót {shvá mòt} 700 

 

Tuhatlukujen yhteydessä käytettävien painottomien et-päätteiden e-vokaali 

mykistyy puhekielessä.  
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ִפיםֹוְׁשלָּ֗ ֶׁשת־ֲאל   mask. mon. shlòshet alafim {shlosht alafim}  

3.000 
 

Moniosaisissa luvuissa on viimeisen luvun edessä ja-sana, jonka vaihtoehtoiset 

kirjakieliset muodot (u- tai va-) voidaan puhekielessä lausua muodossa ve-.  

ִים  fem. esrim ushtaim {esrim veshtaim} 22 ֶעְׂשִרים ּוְׁשת ַּ֫

 fem. esrim vashesh {esrim veshesh} 26 ֶעְׂשִרים ו ֵׁשׁש

 

 

2. PERUSLUVUT 

ִרים  ְיסֹוִדִיים ִמְספ 
misparim jesodijim, cardinal numbers 

 

Luvuista 1-19 on erilliset maskuliini- ja feminiinimuodot. Feminiinimuodot ovat 

perusmuotoja, joita käytetään aina lukuluetteloissa, puhelinnumeroissa, 

osoitteissa, matemaattisissa tehtävissä, linja-autojen, huoneiden, oppituntien 

numeroissa jne. 

 

 

2.1 MASKULIINIEN LUKUMÄÄRÄ 

Luvuilla 1-19 on erillinen maskuliinimuoto. Luvuilla 3-19 se on ה     
a-päätteinen. Kirjakielessä niitä käytetään aina luetellessa maskuliineja.  

ִכי םְׁשֵני־ְמל   mask. mon. 2 kuningasta 

ִריםִׁשי ה  ע  ְרב   mask. mon. 4 laulua א 

ִנים ר ב  ׂש  ה־ע    mask. mon. 15 poikaa ֲחִמּׁש 

ִרים ה ְספ  המֵָּ֗ ְוִׁשּׁש  א   mask. mon. 106 kirjaa 

ה י ִמים ֲחִמּׁש  , ִׁשִּׁשים ו  אֹותׁש־מֵָֹּ֗וְׁשל  mask. mon.  

365 päivää 
 

Puhekielessä voidaan luvuista 2–19 kuitenkin käyttää aina yksinkertaisempia 

perus- eli feminiinimuotoja. Erityisen tavallista se on luvun 2 kohdalla, samoin 

kuin lukujen 11–19. Aloitteleva kielen harrastaja voi hyvin opetella luvuista 2–

19 aktiivikäyttöön vain feminiinimuodot – niillä tulee kyllä ymmärretyksi. 
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{ ִכיםְׁשתֵָּ י־ְמל  } mask. mon. 2 kuningasta  

ע ִׁשיִרים} ְרב    mask. mon. 4 laulua {א 

ִנים} ׁש־ֶעְׂשֵרָּ ב  הֲחֵמ֗ } mask. mon. 15 poikaa  

ִרים} ה ְוֵׁשׁש ְספ  א   mask. mon. 106 kirjaa {ֵמ֗

ֵמׁש י ִמים} , ִׁשִּׁשים ְוח  אֹותְׁשלֹוׁש־מֵָּ֗ } mask. mon.  

365 päivää 
 

2.2 YKSI POIKA, YKSI TYTÄR 

 

Henkilöiden, esineiden tai asioiden määrää kerrottaessa käytetään lukusanaa 

"yksi" adjektiivisesti attribuutin tapaan: se tulee aina pääsanansa jälkeen, 

samassa suvussa, luvussa ja määräytyneisyysmuodossa kuin pääsana. Yksi-

sanasta on adjektiivien tapaan myös monikkomuoto, "yhdet". 

ד ח ָּ, ֶאח  ִדים, תא  דֹות, ֲאח   ֲאח 

ד  "mask. yks. yksi poika, "yksittäinen poika ֵבן ֶאח 

ד ֶאח  בֵָּ ה  ןה   mask. yks. määr. (se) yksi poika  

ִדים ִנים ֲאח   mask. mon. yhdet pojat ב 

ִדיםה ָּ ֲאח  ִני  ב  םה   mask. mon. määr. (ne) yhdet pojat 

תא ָּ ח  ת   fem. yks. yksi tytär ב 

תה ָּ ח  א  ב ָּ  תה   fem. yks. määr. (se) yksi tytär  

דֹותֲאח ָּ נֹו  תב   fem. mon. yhdet tyttäret  

דֹותה ָּ ֲאח  נֹו  ב  תה   fem. mon. määr. (ne) yhdet tyttäret  

 

 

2.3 KAKSI POIKAA, KAKSI TYTÄRTÄ 

 

Kaksi-sanasta käytetään lyhyitä genetiivi- eli rakennemuotoja (status 

constructus, nismach). 
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ִנים  "mask. mon. kaksi poikaa, "poikien kakseus ְׁשֵני־ב 

ִנים}  mask. mon. kaksi poikaa (puhek.) {ְׁשֵתי־ב 

נֹות  fem. mon. kaksi tytärtä ְׁשֵתי־ב 

 

 

2.4 KOLME POIKAA, KOLME TYTÄRTÄ 

 

Luvuista 3–19 käytetään kirjakielessä maskuliinien lukumäärää kerrottaessa a-

päätteistä maskuliinimuotoa. Puhekielessä voidaan käyttää yksinkertaisempia 

lyhyempiä perus- eli feminiinimuotoja.  

 

ִנים הֹוְׁשל ב  ׁש   mask. mon. 3 poikaa 

ִנים} ל ב  ׁשֹוׁש  } mask. mon. 3 poikaa 

נֹותב ָּ ל  ׁשֹוׁש    fem. mon. 3 tytärtä 

 

 

2.5 MONIOSAISISSA LUVUISSA ON VIIMEISEN LUVUN EDELLÄ  

JA-SANA 

Moniosaisissa luvuissa (luku 21 ja siitä ylöspäin) on viimeisen luvun edessä ְָּו 

ve- eli ja-sana, joka kirjakielessä voi muuttua muotoon va- tai u-. Puhekielessä 

voi aina sanoa ve-. 

– painollisen tavun edellä usein muodossa ָּ ו va- 

 fem. 26 ֶעְׂשִרים ו ֵׁשׁש

ף –  ּו kirjainten sekä shvan edellä muodossa-בּומ 

ִים  fem. 22 ֶעְׂשִרים ּוְׁשת ַּ֫

– chatef- eli sieppausvokaalin ( ֲ   ) edellä vastaavalla täysvokaalilla  

varustettu   ו ָּ

ה ֲחִמּׁש   mask. 25 ֶעְׂשִרים ו 
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Luvuissa, joissa on pelkästään tuhansia ja täysiä satoja, ja-sana voi jäädä pois.  

אֹותֶנה־מֵָֹּ֗וּוְׁשמָּ֗ ֶלף    fem. 1.800 tai ֶאַּ֫

אֹותֶנה־מֵָֹּ֗וְׁשמָּ֗ ֶלף,   fem. 1.800 ֶאַּ֫

 


