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H5C 5 
https://ghnq.weebly.com/h5c-5.html 
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0. DOKUMENTIT 

 

H4B Propretonic reduction 
    https://gen.fi/h4b-propretonic-reduction.html 

H4C Segolaattien taivutus 
    https://gen.fi/h4c-segolaattien-taivutus.html 
H4A Shva 
    https://gen.fi/h4a-shva.html 
H4C Mem-nomini, Ontto 
    https://gen.fi/h4c-m-nom-ontto.html 

 

 

1. PÄÄTTEELLISTEN FEMINIINIEN MONIKKO (s. 57) 

 

A-päätteisten feminiinien monikko on "ot". 

ְלִמיָדה ְלִמידֹות ,תַּ  תַּ
 

It- ja ija-päätteisiin loppuvat feminiinit saavat pitemmän ijot-päätteen: 

 - ִית

  - ִָיה

  - ִיֹות <

ְנִטית ְנִטיֹות ,ְסטּוד ֶ֫   ְסטּוד ֶ֫

יהיספר ִסְפִרָיה  ספריות ִסְפִריֹות ,

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H4%20Kielioppi/H4B%20Säännöt/h4b-propretonic-reduction.docx
https://gen.fi/h4b-propretonic-reduction.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H4%20Kielioppi/H4C%20Substantiivit/h4c-segolaattien-taivutus.docx
https://www.gen.fi/h4c-segolaattien-taivutus.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H4%20Kielioppi/H4A%20Kirjaimet/h4a-shva.docx
https://www.gen.fi/h4a-shva.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H4%20Kielioppi/H4C%20Substantiivit/h4c-m-nom-ontto.docx
https://www.gen.fi/h4c-m-nom-ontto.html
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Ut-päätteeseen loppuvien monikko on -ujot.  

 ֲחנֻיֹות ,ֲחנּות

יותוחנ ,חנות  
 

 

2. PROPRETONIC REDUCTION (s. 58) 

 
H4A Shva 
    https://gen.fi/h4a-shva.html 
H4B Propretonic reduction 
    https://gen.fi/h4b-propretonic-reduction.html 

 

Propretonic reduction eli ns. kolmas lopusta lyhenee -sääntö: 

טֹוסמָָ טֹוִסיםמְָ ,  

 lentää ָלטּוס ,טּוס√

 

 

3. SEGOLAATTIEN MONIKKO (s. 58) 

 
H4C Segolaattien taivutus 
    https://gen.fi/h4c-segolaattien-taivutus.html 

 

 ְסָססֹות tai ְסָסִסים

ר ב   miehet ְגָבִרים ,ג ֶ֫

ר√  olla voimakas, sankarillinen ָגבַּ

ר פ   ְסָפִרים ,kirja ס ֶ֫

ד ל   ְיָלִדים ,poika, lapsi י ֶ֫

 ְיָלדֹות ,tyttö, lapsi יְַּלָדה

ְך ל   ְמָלִכים ,kuningas מ ֶ֫

ְלָכה  ְמָלכֹות ,kuningatar מַּ

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H4%20Kielioppi/H4A%20Kirjaimet/h4a-shva.docx
https://www.gen.fi/h4a-shva.html
../../H4%20Kielioppi/H4B%20Säännöt/h4b-propretonic-reduction.docx
https://gen.fi/h4b-propretonic-reduction.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H4%20Kielioppi/H4C%20Substantiivit/h4c-segolaattien-taivutus.docx
https://www.gen.fi/h4c-segolaattien-taivutus.html
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ר ד   ֲחָדִרים ,huone ח ֶ֫

ץ ר   ֲאָרצֹות ,fem. maa א ֶ֫

ר ק  קרוב ב ֶ֫  aamu, huomen, "erottamisen aika", ְבָקִרים 

ר עַּ  ְנָעִרים ,nuorukainen נֶַּ֫

 ְנָערֹות ,nuori neito נֲַּעָרה

 

 

4. SUBSTANTIIVIEN EPÄSÄÄNNÖLLISET MONIKOT (s. 58–59) 

 

Normaali maskuliinin monikon pääte on -im ja feminiinin monikon pääte -ot.  

 

Kuitenkin noin joka viides vastaantuleva maskuliinisubstantiivi saa ot-päätteisen 

monikon.  

 

  ,isä אבות ָאבֹות .mask אב ָאב

"hän joka tahtoo ja jonka tahtoon suostutaan" 

  tahtoa, haluta, suostua tahtoon ָאָבה√

 

לֹוק  ääni קולות קֹולֹות .mask קול 

Vertaa ָָלהָָק  mask. seurakunta,  

"Herran äänellä kokoon kutsuttu, Herran ääntä kuuleva" 

 

 

Monet nun-kirjaimeen päättyvät maskuliinisanat saavat ot-päätteisen monikon. 

 

ּלֹון ּלֹונֹות ,חלון חַּ  "ikkuna, "seinän lävistys חַּ

ל√  lävistää, raiskata, häpäistä, vetää pyhä Jumala sontaan ָחלַּ

ל√ ≠  ylistää pyhää Jumalaa ָהלַּ

 

 mask. ontto mem-nom. asuinsija, asuinpaikka ָמעֹון
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 [ְמעֹוִנים .rinn] mask. mon. asuntola ְמעֹונֹות

 

ִין תֲעָינֹו .mask עין עֶַּ֫ נותיעי   mask. lähde, "veden silmä"  

ִין ִים fem. diftongisegol. silmä עֶַּ֫ ינֶַּ֫  du. kaksi silmää ע 

 

לחןוש ֻשְלָחן  mask. ֻשְלָחנֹות mask. pöytä, "lähettäminen" 

 lähettää ָשלַּח√

 

 

Monet onttovartaloiset mem-nominit saavat ot-päätteisen monikon. 

 

 mask. asuinsija, asuinpaikka ָמעֹון

 [ְמעֹוִנים .rinn] mask. mon. asuntola ְמעֹונֹות

 

 "paikka, "ylösnousemus ְמקֹומֹות ָמקֹום

  nousta ylös makuulta tai kuolemasta קּום√

 

Kuitenkin מטוסים ְמטֹוִסים ,מטוס ָמטֹוס lentokone 

 

 

Joistakin sanoista käytetään sekä im- että ot-päätteisiä monikkomuotoja. 

 

 maailma עֹוָלִמים tai עֹוָלמֹות עֹוָלם

 

 mask. asuinsija, asuinpaikka ָמעֹון

 [ְמעֹוִנים .rinn] mask. mon. asuntola ְמעֹונֹות

 

 

Jotkut (harvat) feminiinit saavat puolestaan im-päätteisen monikon.  
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 fem. kaupunki ָעִרים ִעיר

 fem. nainen ָנִשים אישה ִאָשה

ן ב   fem. kivi ֲאָבִנים א ֶ֫

  fem. sana מילים ִמִּלים מילה ִמָּלה

 fem. vuosi שנים ָשִנים שנה ָשָנה

 

 

Muita huomioita 

 .adj., subst יהודי ְיהּוִדי

 .adj. mask. mon יהודיים ְיהּוִדִיים

 subst. mask. mon. juutalaiset, juutalaiset miehet יהודים ְיהּוִדים

חּוִרים .mask. poika, nuori mies, "valittu", mon ָבחּור   (.ei propr. r) בַּ

חּוָרה  fem. PBH בַּ

ְרָ ָצהמַּ ְרצ  ֹותמַּ  fem. luennoitsija, "tarpeiden tyydyttäjä" 

  tahtoa, haluta ָרָצה√ 

 "mask. mem-nomini keittiö, "teurastuspaikka ִמְתָבח

ח√ בַּ  teurastaa טַּ

ָבח ָסס "mask. ammattin. kokki, "teurastaja טַּ   סַּ

ָפר  mask. ammattin. parturi סַּ

 

 

 ִאיש ihmiset, BH myös miehet ֲאָנִשים

 olla sairas, heikko, kuolevainen ָאנַּש√

יִָ תבֶַּ֫ םָבִתי בית   
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 rakentaa ָבָנה√

נ הבֹו  mask. (pa. akt. partis.) majava בונה 

 

מותיא ִאּמֹות־  

 äidit ִאָּמהֹות

 

 

5. AINA MONIKOSSA TAI DUAALISSA ESIINTYVÄT SANAT (s. 59) 

 

(plurale tantum) 

 

ִיים  .mon חיים חַּ

ִים  .du מים מֶַּ֫

ִים םישמי ָשמֶַּ֫  du. 

 

 

6. NOMINAALILAUSE MONIKOSSA s. 59 

 

ה ּל  ּלּו} א ֶ֫  nämät"} c. nämä" א ֶ֫

 mask. tämä, se ז ה

 .fem {זֹו} ז את

 

nämä appelsiinit (adj. attr.) 

פּוִזים תַּ ה הַּ ּל   ָהא ֶ֫
 

ר ש  ר־כ ֶ֫  כושר חדר ֲחדַּ
 

kopula ם ִהיא הּוא ן ה   ה 

ָרה רּות ן ְוָשָׂ֗ רֹות ה   .ֲחב 
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7. PREDIKAATTI JA ATTRIBUUTTI NOUDATTAVAT  

PÄÄSANANSA TODELLISTA SUKUA (s. 60) 

 

ּמְָ לֹונֹותהַּ  

 mask. ontto mem-nom. hotelli מלון ָמלֹון

 ְמלֹוִנים .rinn ְמלֹונֹות

 lun v. yöpyä לון / lin לין√

ְיָלה ִיל ,"mask. yö (+ lokat.), "yötä kohti לֶַּ֫  yö לֶַּ֫

 "mask. ontto mem-nom. paikka, "ylösnousemus מקום ָמקֹום

 ְמקֹומֹות

 nousta pystyyn (makuulta tai kuolleista) קּום√

 mask. ontto mem-nom. asunto, asuinsija מעון ָמעֹון

 "fem. mon. asuntola, "asuinsijat ְמעֹוִנים .rinn ְמעֹונֹות

 un j. asua עון√*

kuitenkin 

 ְמטֹוִסים mask. ontto mem-nom. NH lentokone ָמטֹוס

√ סטו  tus v. lentää 

 "mask. ontto mem-nom. NH moottori, kone, "liikuttaja ָמנֹועַָּ

 .mon ְמנֹוִעים

 :nua v. (40x, H4877) liikkua נוע

BH täristä, väristä, vapista, huojua, harhailla 

NH siirtyä, liikkua, to move 

 

 

8. KUULUMISET (s. 62) 
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 ?ניםיהעני מה? ָהִעְנָיִנים ָמה
 

 rauhasi, vointisi שלומך

 (mieheltä) ְשלֹוְמָך

ְך  (naiselta) ְשלֹומ 

 

ע  adj. huono, adv. huonosti רַּ

 

Ei huonosti. 

ע ל א  .רע לא. רַּ
 

Ei hyvin. 

 .טוב לאָטֹוב. ל א
 

יןומצ ְמֻצָין  adj. (pu. partis.), erinomainen, "mainittu" 

adv. erinomaisesti, "mainittavasti (hyvää)" 

 

√ ןיצ  tsajan, pi. יןיצ ִצי ן  mainita, merkitä, päättää, erottaa 

pu. partis. erinomainen, "(muista) erotettu, merkitty, mainittu" 


