
Les 9 

Aan het eind van deze les moet je kennen: 

- Nog een veel voorkomende vorm van het meervoud. 

- Nog wat regels voor het lidwoord 

 

Herhaling 

In de vorige les zagen we al een paar regels van veel voorkomende meervoudsvormen. De meeste 

mannelijke zelfstandige naamwoorden eindigen in het meervoud op -iem. De vrouwelijke op -oot. 

 

Voor het vormen van een meervoud zagen we in de vorige les al een veelvoorkomende regel: 

Een lange klinker in de eerste lettergreep van een woord met twee lettergrepen wordt verkort 

tot een sjewa. Als die klinker al kort is, dan verandert er in het meervoud niets. 
 

Voorbeeld: 

 

 rwOkb.  bechoor eerstgeborene ~yrIwOkb. bechoriem eerstgeborenen 
  
Een tweede veelvoorkomende vorm 

 

 %l,m, mèlèch  koning  ~ykil'm. melachim koningen 

  xb;z< zèbach  offer   ~yxib'z. zebachim offers 

 rp,se sefèr  boek  ~yrIp's.  sefarim  boeken 

  r[;n:  na'ar  jongeling  ~yrI['n.  ne'arim  jongelingen 

 db,[, èvèd  dienstknecht ~ydIb'[] 'avadim dienstknechten 

  

Merk op dat bij deze vorm van zelfstandige naamwoorden de klinker in de eerste lettergreep wordt 

verkort tot een shewa. De klinker in de tweede lettergreep verandert in een kamets. Dat in het laatste 

voorbeeld de eerste klinker geen shewa is komt door de letter [. Voor, en deels na de letters H x 
en [ worden korte klinkers vaak vervangen door een patach. 

 

Nog wat bijzonderheden over het lidwoord 

Voor woorden die beginnen met een gutturaal (a [ h x) of r ziet het lidwoord er iets anders uit 

dan we tot nu toe gezien hebben. 

 

- Voor a en r is het lidwoord h' ha- 

 

Vyai  iesh man vyaih'  ha’iesh de man 

b['r'  ra’av hongersnood b['r'h'  hara’av de hongersnood 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Voor [ is het lidwoord gewoonlijk h' ha- , maar als hij gevolgd wordt door een a zonder 

klemtoon dan is het lidwoord h,-. 
 

ry[i  ier een stad ry[ih'  haier de stad 

~yrI['  ariem steden ~yrII['h,  hè-ariem de steden 

rp'['  afar stof rp'['h,  hè-afar het stof 

 
- Voor h en x is het lidwoord gewoonlijk h; ha- (zonder verdubbeling). Maar als de h gevolgd 

wordt door een a met of zonder klemtoon, dan is het lidwoord h,. 
 

lk;yhe  heechal een paleis lk'yheh;  haheechal het paleis 

br,x,  chèrèv een zwaard br,x,h;  hachèrèv het zwaard 

~k'x'  chachaam een wijze ~k'x'h,    hèchachaam de wijze 

~yrIh'  hariem bergen ~rIh'h,  hèhariem de bergen 

 

 
 

Oefeningen 5 

Lees en vertaal. 

Probeer alle grammatica die je tot nu toe hebt gehad te ontdekken en te benoemen. 

 

1. .ry[iB' myvin"a]h'  ha’anashiem ba’ier 

2. .tyIB;B; ~yviN"h;  hannashiem babbaiet 

3. .lk'yheB; ~ydIb'[]h'w> %l,M,h;   hammèlèch weha’avadiem baheechal 

4. .tyIB;B; ~yrIp'S.h;  hassefariem babbaiet 

5. .~yrI['N.h; hYea;  ayyeh hanne’arim? 

6. .hd<f'B; ~rI['N.h;  hanne’arim bassadèh 

7. ~yTiB'h; hpoyae  eephoh habbattiem? 

8.    ry[iB' ~yTiB'h;  habbattiem ba’ier. 

9. .twOrh'N>h; hpoyae  eephoh hanneharoot? 

10. .~v' twOrh'N>h;  hanneharoot shaam. 

11. .hPo %r<D<h;w> ~v' ~yrI['h,  hè’ariem shaam wehaddèrèch pooh. 

 


