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1. JOHDANTO
Nominia, jolla on yksitavuinen taivutusvartalo, kutsutaan segolaatti-nimellä
(hepr. shem segoli). Noin joka neljäs nomini on segolaatti. Tässä esityksessä
rajoitutaan opetusteknisistä syistä kuitenkin vain niihin segolaatteihin, joissa
yksikön perusmuodossa paino on toiseksi viimeisellä tavulla eli penultimalla
(hepr. mil'eili).

שֵׁ ם סֶ ּגֹולִ י שם סגולי
ִמלְּ עֵׁילִ י מלעילי
Segolaatti-nimi johtuu siitä, että näissä sanoissa on usein vähintään yksi segolvokaali. Erityisesti kurkkuäänteiden vuoksi on kuitenkin myös segolaatteja,
joissa ei ole yhtään segolia (esim. na'ar, nuorukainen). Myöskään
diftongisegolaateissa (esim. jain viini) ei ole segol-vokaaleja.
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ַַ֫נעַר
ַַ֫ייִ ן
Segolaateilla on kuusi taivutusvartaloa eli perustaivutuskaavaa: a-, e-, i-, o- ja usekä diftongivartalo. Näistä a-vartalo on yleisin, i- ja o-vartalot seuraavaksi
yleisimpiä. E-vartalo on harvinainen, u-vartalo esiintyy erittäin harvoin.
Diftongivartaloita on runsaasti.
Sanojen suffikoituja muotoja ei yleensä tarvitse osata aktiivisesti. Niiden
tunnistaminen riittää. Puhekielessä ja arkisessa kirjoituksessa omistaminen
ilmaistaan shel-possessiivipronominilla ja sen omistusliitteisillä muodoilla:
sheli, shelcha, shelach, shelo, shela, shelanu (-lá-), shelachem, shelachen,
shelahem, shelahen.
Sen sijaan sekä yksikön että monikon omistettavat muodot (st. constr., nismach)
on syytä opetella myös aktiiviseen käyttöön. Niitä tarvitaan vakiintuneissa
sanaliitoissa eli ns. yhdyssanoissa. Esim.
kulmakivi, perusasia, "perustuksen kivi"

 אַ בְּ נֵׁי־יְּ סֹוד אבני יסוד,אֶ בֶ ן־יְּ סֹוד אבן יסוד
hamaninkorva (purim-juhlan leivonnainen)

 אָ ְּזנֵׁי־הָ מָ ן אוזני המן,אֹ זֶן־הָ מָ ן אוזן המן
olohuone, "vieraiden huone"

,ר־אֹור ִחים חדר אורחים
ְּ
ַחֲד
י־אֹורחִ ים חדרי אורחים
ְּ
חַ ְּד ֵׁר
kahvila, "kahvin talo"

 ָ ָּֽבתֵׁ י־קָ פֶה בתי קפה,בֵׁ ית־קָ פֶה בית קפה
2. DAGESH KAL -PISTE KOLMANNESSA RADIKAALISSA (EKSKURSSI)
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Jos segolaatin kolmas radikaali on beged kefet -kirjain, niin yksikössä siihen
merkitään dagesh kal -piste, monikossa ei. Monikon pisteetön muoto voidaan
merkitä rafe-yläviivalla.

 דַ ְּרכֵׁיכֶם,דַ ְּרכִ י
POIKKEUKSIA
Seuraavissa ei poikkeuksellisesti merkitä dagesh kal -pistettä edes
yksikössä:

 בגדbeged mask. [1x fem.] (217x) vaate, petos
 יקבjekev mask. (15x) viininpuristin, öljynpuristin
 בִ גְּ ִדי,ַ֫ ֶב ֶגד
 יִ קְּ בִ י,ֶַ֫יקֶ ב
Seuraaviin merkitään poikkeuksellisesti dagesh kal -piste omistettaviin
monikkomuotoihin:

 טרףteref mask. (22x) petoeläimen saalis
 כסףkesef mask. (403x) hopea, raha
 נסךnesech mask. (60x) juomauhri
 צמדtsemed mask. (15x) juhtapari, valjakko, pari, NH (myös) duo
 טַ ְּרפֵׁי־,ַ֫ ֶט ֶרף
 ַכ ְּספֵׁי־,ֶַ֫כסֶ ף
 נִ ְּסכֵׁי־,ֶַ֫נסֶ ְך
 צִ ְּמדֵׁ י־,ַ֫ ֶצמֶ ד
Seuraavassa esiintyy monikossa sekä pisteetön että pisteellinen muoto:
reshef mask. (7x) liekki, hehku

 ִר ְּשפֵׁי־ אֹו ִר ְּשפֵׁי־,ֶ ַ֫רשֶ ף
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Duaalissa esiintyy yleensä pisteellisiä muotoja:
alpaim mask. du. kaksi tuhatta, sonni- tai härkäpari
birkaim fem. du. polvet

אַ לְּ ַַ֫פיִ ם
בִ ְּר ַַ֫כיִ ם
Kuitenkin:
jarchei fem. du. st. constr. kupeet, lanteet

י ְַּר ֵׁכי־
Monikossa alfei mask. mon. st. constr. tuhannet

אַ לְּ ֵׁפי־
3. SEGOLAATTIEN TAIVUTUSVARTALOT
3.1 A-VARTALO

 ַ֫ ֶססֶ ס-kaavan ( )קֶַ֫ טֶ לmukaiset segolaatit ovat useimmiten a-vartaloisia:
derech, darki, drachai, darcheichem (tie)
YKSIKKÖ
st. abs.

ַ֫ ֶד ֶרְך

st. constr.

st. suff.

דֶ ֶרְך־

-דַ ְּרכ

, דַ ְּרכָּה, דַ ְּרכֹו, דַ ְּרכְֵׁך, דַ ְּרכְּ ָך,דַ ְּרכִ י
 דַ ְּרכָן, דַ ְּרכָם, דַ ְּרכְּ כֶן, דַ ְּרכְּ כֶם,דַ ְּר ֵַׁ֫כנּו
MONIKKO
st. abs.

st. constr.

דַ ְּר ֵׁכי־ ְּד ָרכִ ים
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, ָ ְּד ָר ֶַ֫כיה, ְּד ָרכָיו, ְּד ָר ַַ֫כיִ ְך, ְּד ָר ֶַ֫כיָך,ְּד ָרכַי
 דַ ְּר ֵׁכיהֶ ן, דַ ְּר ֵׁכיהֶ ם, דַ ְּר ֵׁכיכֶן, דַ ְּר ֵׁכיכֶם,ְּד ָר ֵַׁ֫כינּו
3.2 E-VARTALO (harvinainen)
neched, nechdi, nechadai, nechdeichem (lapsenlapsi)
YKSIKKÖ
st. abs.

ֶַ֫נכֶד

st. constr.

st. suff.

ֶנכֶד־

-נֶכְּ ד
,נֶכְּ דָ ּה, נֶכְּ דֹו, נֶכְּ דֵׁ ְך, נֶכְּ ְּדָך, נֶכְּ ִדי
נֶכְּ דָ ן, נֶכְּ דָ ם, נֶכְּ ְּדכֶם נֶכְּ ְּדכֶן, נֶכְּ ַ֫ ֵׁדנּו

MONIKKO
st. abs.

נְּ כ ִָדים

st. constr.

st. suff.

st. suff. mon. 2/3

*נֶכְּ דֵׁ י־

-נְּ ָכדי

*-נֶכְּ די

, ָ נְּ כ ַ֫ ֶָדיה, נְּ כָדָ יו, נְּ כ ַ֫ ַָדיִ ְך, נְּ כ ַ֫ ֶָדיָך,נְּ כָדַ י
 נֶכְּ דֵׁ יהֶ ן, נֶכְּ דֵׁ יהֶ ם, נֶכְּ דֵׁ יכֶן, נֶכְּ דֵׁ יכֶם,נְּ כ ַ֫ ֵָׁדינּו
* Monikossa juuren kolmantena kirjaimena olevaan beged
kefet -konsonanttiin ei merkitä dagesh-pistettä.

3.3 I-VARTALO

 ַ֫ ֵׁססֶ ס-kaavan ( )קֵַׁ֫ טֶ לmukaiset segolaatit ovat usein i-vartaloisia.
ספֶר,
ֵׁ ַ֫ ( ִספְּ ִריkirja)
 ֵַׁ֫ישַ ע, ( יִ ְּשעִ יapu, pelastus)
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 ַ֫ ֶססֶ ס-kaavan mukaisissa segolaateissa on myös i-vartaloja:
tsedek, tsidki, tsdakai, tsidkeichem (vanhurskaus)
YKSIKKÖ
st. abs.

ַ֫ ֶצדֶ ק

st. constr.

st. suff.

צֶ דֶ ק־

-צִ ְּדק

,צִ ְּדקָ ּה, צִ ְּדקֹו, צִ ְּדקֵׁ ְך, צִ ְּדקְּ ָך, צִ ְּדקִ י
צִ ְּדקָ ן, צִ ְּדקָ ם, צִ ְּדקְּ כֶן, צִ ְּדקְּ כֶם, צִ ְּדקֵַׁ֫ נּו
MONIKKO
st. abs.

st. constr.

צִ ְּדקֵׁ י־ צְּ דָ קִ ים

st. suff.

st. suff. mon. 2 ja mon. 3

-צְּ דָ קי

-צִ ְּדקי

, ָ צְּ דָ קֶַ֫ יה, צְּ דָ קָ יו, צְּ דָ קַַ֫ יִ ְך, צְּ דָ קֶַ֫ יָך,צְּ דָ קַ י
 צִ רקֵׁ יהֶ ן, צִ ְּדקֵׁ יהֶ ם, צִ ְּדקֵׁ יכֶן, צִ ְּדקֵׁ יכֶם,צְּ דָ קֵַׁ֫ ינּו
4.4 O-VARTALO
boker, bokri, bkarai, bokreichem (aamu)
YKSIKKÖ
st. abs.

ַ֫ ֹבקֶ ר

st. constr.

st. suff.

בֹ קֶ ר־

-בָ קְּ ר

,בָ קְּ ָרּה, בָ קְּ רֹו, בָ קְּ ֵׁרְך, בָ קְּ ְּרָך, בָ קְּ ִרי
בָ קְּ ָרן, בָ קְּ ָרם, בָ קְּ ְּרכֶן, בָ קְּ ְּרכֶם, בָ קְּ ֵׁ ַ֫רנּו
MONIKKO
st. abs.

st. constr.

st. suff.
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-בָ קְּ רי

, ָ בְּ קָ ֶ ַ֫ריה, ְּבקָ ָריו, בְּ קָ ַ ַ֫ריִ ְך, ְּבקָ ֶ ַ֫ריָך,בְּ קָ ַרי
 בָ קְּ ֵׁריהֶ ן, בָ קְּ ֵׁריהֶ ם, בָ קְּ ֵׁריכֶן, בָ קְּ ֵׁריכֶם,בְּ קָ ֵׁ ַ֫רינּו
3.5 U-VARTALO (harvinainen)
komets, kumtsi, kmatsim, kmatsai (BH kourallinen, PBH hyppysellinen)
YKSIKKÖ
st. abs.

st. constr.

st. suff.

קַֹ֫ מֶ ץ

קֹ מֶ ץ־

-קֻ ְּמצ

, קֻ ְּמצָ ּה, קֻ ְּמצֹו, קֻ ְּמצֵׁ ְך, קֻ ְּמצְּ ָך, קֻ ְּמצִ י, קֹ מֶ ץ־,קַֹ֫ מֶ ץ
 קֻ ְּמצָ ן, קֻ ְּמצָ ם, קֻ ְּמצְּ כֶן, קֻ ְּמצְּ כֶם,קֻ ְּמ ַ֫ ֵׁצנּו
MONIKKO
st. abs.

st. constr.

קֻ ְּמצֵׁ י־ קְּ מָ צִ ים

st. suff.

st. suff. mon. 2/3

-קְּ מָ צי

-קֻ ְּמצי

, ָ קְּ מָ ַ֫ ֶציה, קְּ מָ צָ יו, קְּ מָ ַ֫ ַציִ ְך, קְּ מָ ַ֫ ֶציָך, קְּ מָ צַ י, קֻ ְּמצֵׁ י־,קְּ מָ צִ ים
 קֻ ְּמצֵׁ יהֶ ן, קֻ ְּמצֵׁ יהֶ ם, קֻ ְּמצֵׁ יכֶן, קֻ ְּמצֵׁ יכֶם,קְּ מָ ַ֫ ֵׁצינּו
3.6 DIFTONGIVARTALO
zait, zeiti, zeitai, zeiteichem (öljypuu, oliivi)
YKSIKKÖ
st. abs.

ַַ֫זיִ ת

st. constr.

st. suff.

זֵׁית־

-זֵׁית
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ֵׁיתָך ,זֵׁיתֵׁ ְך ,זֵׁיתֹו ,זֵׁיתָ ּה,
ֵׁיתי ,ז ְּ
ז ִ
ֵׁיתכֶן ,זֵׁיתָ ם ,זֵׁיתָ ן
ֵׁיתכֶם ,ז ְּ
ֵׁיתנּו ,ז ְּ
ז ַ֫ ֵׁ
st. suff.

st. constr.

זֵׁיתי-

זֵׁיתֵׁ י־

ֵׁיתיהָ ,
ֵׁיתיִ ְך ,זֵׁיתָ יו ,ז ַ֫ ֶ
ֵׁיתיָך ,ז ַ֫ ַ
זֵׁיתַ י ,ז ַ֫ ֶ
ֵׁיתינּו ,זֵׁיתֵׁ יכֶם ,זֵׁיתֵׁ יכֶן ,זֵׁיתֵׁ יהֶ ם ,זֵׁיתֵׁ יהֶ ן
ז ַ֫ ֵׁ
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MONIKKO
st. abs.

ֵׁיתים
ז ִ

