
Les 13 – Antwoorden

Opdracht: Vertaal en geef de uitspraak.
Een mooie kamer ד�ר י�פ�ה ח� chèdèr yáfèh
Het dure hotel י�ק$ר לון ה$ מ� ה$ hamálon hayáqar
De kamer is groot ד�ר ג$דול ח� ה$ hachèdèr gadol
Een mooie deken יכ�ה י�פ�ה מ. ש/ smiecháh yáfáh
Het zwembad is koud ב/ר4כ�ה ק�ר�ה ה$ habrecháh qáráh
Die goede handdoek זאֺת טוב�ה ה$ ג�ב�ת ה$ מ$ ה$ hamagèvèt hatováh hazot

נ/י�ה זול�ה אכ/ס$ ה� há'achsanyáh zoláh Het hostel [is] goedkoop
נ�ה עCל.ית ק/ט� מ$ ה$ hama'aliet qetánáh De lift [is] klein
גור�ה ב/ר4כ�ה ס/ ה$ habrecháh segoeráh Het zwembad [is] gesloten
ם ל$י/ל�ה ח$ lailáh cham Een warme nacht
בון ר�ע ס$ sabon rá Slechte zeep (zeep is slecht)
ה זאֺת פ/תוח� ע�ד�ה ה$ ס/ מ. ה$ hamisádáh hazot petoecháh Dit restaurant [is] geopend

Les 14 – Werkwoorden (3) Deelwoord (particium)
gebruikt als Tegenwoordige tijd en Voltooide Tijd

De deelwoorden (ינונ.י  zijn een buitenbeentje bij de werkwoordsvormen. In gebruik ({benonie} ב4
en vorm zijn het naamwoorden, die als zodanig worden vervoegd, en niet verbogen zoals 
werkwoorden (wat veel eenvoudiger is). De deelwoorden worden altijd gebruikt met een 
persoonlijk voornaamwoord, of een vervanger daarvan.

Het tegenwoordig deelwoord of bedrijvend deelwoord (participium activum) wordt in het 
moderne Hebreeuws gebruikt als een normale tegenwoordige tijd. Je kunt deze het beste 
vergelijken met de Engelse ing-vorm: I am coming, 'Ik ben komende', oftewel 'ik kom'.
De kenmerkende klanken zijn o – e of o – è. 
Er zijn slechts vier vormen, die afhangen van mannelijk of vrouwelijk, enkelvoud of meervoud.

ל�מ$ד Leren ק�ט$ל Doden
Enkelvoud – m לומ4ד lomed קֺט4ל קוט4ל qotel ה, הוא נ.י, את� Cא
Enkelvoud – v לומ�ד�ת lomèdèt קֺט�ל�ת קוט�ל�ת qotèlèt יא , ה. נ.י, את/ Cא

of לומ/ד�ה lomdáh קֺט/ל�ה קוט/ל�ה qotláh
Meervoud – m ד.ים לומ/ lomdiem ל.ים קֺט/ ל.ים קוט/ qotliem נו נ$ח/ Cמא ם, ה4 , את�
Meervoud – v דות לומ/ lomdot לות קֺט/ לות קוט/ qotlot נו נ$ח/ Cןא ן, ה4 , את�

In het moderne Hebreeuws wordt voor de o-klank de waw (ו) ingevoegd, in ouder Hebreeuws 
wordt vaak volstaan met een puntje, zoals in het tweede voorbeeld te zien is.

Bij deelwoorden gebruikt men als ontkenning gewoonlijk het woord ין  geen, in plaats van ,{een} א4
.nee, niet ,{lo} לYא

Het lijdend deelwoord (participium passivum) komt overeen met ons voltooid deelwoord + een 
vorm van het hulpwerkwoord 'zijn'. Het geeft aan dat je iets hebt ondergaan. De kenmerkende 
klanken zijn a – oe of e – oe.

Doden ק�ט$ל qátal
Enkelvoud – m ק$טול qatoel ה, הוא נ.י, את� Cא ben/bent/is gedood
Enkelvoud – v ק/טול�ה qetoeláh יא , ה. נ.י, את/ Cא ben/bent/is gedood
Meervoud – m ק/טול.ים qetoeliem נו םאCנ$ח/ ם, ה4 , את� zijn gedood
Meervoud – v ק/טולות qetoelot נו נ$ח/ Cןא ן, ה4 , את� zijn gedood



Woordenschat
We gaan in ons hotel het ontbijt nuttigen

Eten (ww) אכ$ל áchal
Ik (m) eet נ. Cי אוכ4לא  anie ochel
Ik (v) eet נ.י אוכ�ל�ת Cא anie ochèlèt
Ik at י נ.י אכ$לת. Cא anie áchaltie
Drinken ה ת� ש� shátáh
Ik (m) drink ה נ.י שות� Cא anie shotèh
Ik (v) drink ה נ.י שות� Cא anie shotáh
Ik dronk י ית. ת. נ.י ש� Cא anie shátitie
Restaurant ע�ד�ה ס/ (v) מ. misádáh
Maaltijd ה ה of אCר_ח� aroecháh  (v) אCרוח�
Ontbijt ת בוק�ר אCרוח$ aroechat boqèr *
Voedsel, eten ֺכ�לא  of אוכ�ל (m) ochèl
Eetzaal אוכ�ל ד$ר ה� Cח chadar há'ochèl *
* Door gebruik in combinatie met een ander 
woord verandert רוח�הCא in רוח$תCא en ח�ד�ר in ד$רCח, 
zie les 31.

Bruin broodחור ם ש� lèchèm sháchor (m) ל�ח�
Wit brood ם ל�ב�ן (m) ל�ח� lèchèm láván
Broodje נ.יי�ה מ� (v) ל$ח/ lachmániyáh
Bethlehem ב4ית ל�ח�ם bet lèchèm, 'broodhuis'
Kaas (v) ג/ב.ינ�ה gevináh
Zacht gekookt ei   (v)ב4יצ�ה ר$כ�ה betsáh rakáh
Hard gekookt ei   (v)ה betsáh qásháh ב4יצ�ה ק�ש�
Jam ר.יב�ה of ר.ב�ה (v) ribáh
Koffie met melk  פוך qáfè háfoech (m) ק�פ�ה ה�
Zwarte koffie  חור qáfè sháchor (m) ק�פ�ה ש�
Melk (m) ח�ל�ב cháláv
Suiker soekár (m) סוכ�ר of ס_כ�ר
Sinaasappelsap פוז.ים יץ ת�  mits tápoeziem (m) מ.
Grapefruitsap כול.יות יץ א�ש/ mits eshkoliyot (m) מ.
Thee ה (m) ת4 téh

Misschien mist u in deze lijst de vleeswaren. Die zijn er niet, want er staan kaas en melk op 
tafel, en melkspijzen en vleesspijzen behoren niet in één maaltijd, dat is niet ֺרכ ש�  kosher.

Opdracht: Vertaal en geef de uitspraak

Hij drinkt sinaasappelsap

Twee broodjes en een hardgekookt ei

Wij drinken melk (m)

Wij drinken thee (v)

Zij eten wittebrood (m)

Zij eten bruin brood (v)

Ik eet in het restaurant (m)

Ik eet in de eetzaal (v)

חור ו/ר.יב�ה ם ש$ ל�ח�

הוא ב4יצ�ה ר$כ�ה

ם לון ב/ב4ית ל�ח� מ� ה$

את אוכ�ל�ת ג/ב.ינ�ה

אוכ�ל ד$ר ה� Cה ב$ח אCרוח� ה$

Bronnen: Lessen van ds. Wuister; Leerboek der Hebreeuwsche Taal, rabbijn S.Ph. de Vries; Teach Yourself 
Biblical Hebrew, prof. R.K. Harrison; HebrewOnline.com.


