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1. YLEISTÄ 

 

Partisiippi eli laatutapa on yksi verbin tapaluokista eli moduksista. Partisiipit ja 

infinitiivit muodostavat verbitaivutuksen nominaalisten eli infinitiivisten 

(persoonattomien) tapaluokkien ryhmän: ne eivät taivu persoonien mukaan. 

Finiittinen verbimuoto sen sijaan taipuu persoonissa. Sananmukaisesti partisiippi 

on verbin "osallistuva tai osaa ottava" muoto: partisiippi "osallistuu" sekä 

verbeihin että nomineihin. 

 

pars, osa 

capere, ottaa (kiinni), tarttua, valita 

participare [-ā-], osallistua, ottaa osaa 

participium, osallistuva, osaa ottava 
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Heprean partisiippia tarkoittava beinoni-sana, "välissä oleva", liittyy puolestaan 

ajankulkuun: partisiippi nykyhetkistä eli preesens-toimintaa, joka on menneen ja 

tulevan ajan välissä. 

 

ינֹוִני  בינוני בֵּ

adj./subst. [ין  [prep. välissä, välillä, keskellä בין בֵּ

– 1. adj. PBH keskellä/välissä oleva 

– 2. mask. MH (kieliop.) partisiippi 

 

ינֹוִני ל בֵּ  בינוני פועל ּפֹועֵּ

mask. NH aktiivin partisiippi, "tekevä partisiippi" 

 

ינֹוִני עּול בֵּ  בינוני פעול ּפָּ

mask. NH passiivin partisiippi, "tehty 

eli tekemisen kohteena oleva partisiippi" 

 

Nykyhepreassa partisiippeja käytetään huomattavasti enemmän kuin Raamatun 

hepreassa. Partisiipit taipuvat adjektiivin tapaan. Adjektiiveista ja 

substantiiveista partisiipit poikkeavat kuitenkin siinä, että partisiippi voi verbinä 

saada objektin. 

 

Kaikista seitsemästä verbivartalosta eli binjanista voidaan muodostaa 

partisiippeja. Nif'alia lukuunottamatta muiden johdettujen vartaloiden (pi., pu., 

hitp., hif., huf.) partisiipeissa on mem-tunnus eli ne ovat mem-nomineja. 

 

Erityisesti passiiviset partisiipit (pa. pass., nif., pu., huf.) määritellään nykyisin 

sanakirjoissa adjektiiveiksi. Allekirjoittaneen dokumenteissa tällaisista 

adjektiiveiksi määritellyistä partisiipeista käytetään "adj. [partis.]" -merkintää. 

 

Yksikön feminiinimuodoista esiintyy rinnakkaisia muotoja: 

 

ֶרת ה .rinn ׁשֹוֶמֶ֫ ה / ׁשֹוְמרָּ רָּ  ׁשֹומֵּ

את א .rinn יֹוצֵּ  יֹוצָּ

 

Tanachissa pitkä o-vokaali on kirjoitettu usein ktiv chaser -muodossa ilman vav-

vokaalikirjainta. 
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ר ר .rinn ׁשֹומֵּ מֵּ  ׁשֹׁ

 

 

2. PARTISIIPPIEN KOLME KÄYTTÖTAPAA 

 

Partisiippeja voidaan käyttää kolmella tavalla: 

 

– 1. verbaalisesti (preesens) 

– 2. adjektiivisesti 

– 3. substantiivisesti 

 

 

2.1 VERBAALINEN KÄYTTÖ (preesens) 

 

Partisiippeja käytetään ilmaisemaan nykyhetkistä eli preesens-tekemistä. 

Preesensin lauserakenne on nominaalilause, jossa partisiippi on predikaattina. 

Käännöksessä on luontevinta käyttää preesens-muotoista verbiä. Partisiippi 

taipuu suvussa (mask., fem.) ja luvussa (yks., mon.) mutta ei persoonissa. 

 

ב יֵּׁשּוע   ִדים אֹוהֵּ  .ְילָּ
"Jeesus on rakastavainen lapsia." Jeesus rakastaa lapsia. 

 

ֶרת ִהיא ֶבֶ֫  .ִעְבִרית ְמד 
"Hän (fem.) on puhuvainen hepreaa." Hän puhuu hepreaa. 

 

ְחנּו ְבִרית ֶאת קֹוְרִאים ֲאנ ֶ֫ ה ה  ׁשָּ ֲחדָּ  .ה 
"Me olemme lukevaisia Uutta testamenttia." 

Me luemme Uutta testamenttia. 

 

ֶתן  .ְמאֹוד יֶָּפה רֹותׁשָּ  א 
"Te (fem.) olette laulavaisia erittäin kauniisti." Te laulatte erittäin kauniisti. 

 

 

2.2 ADJEKTIIVINEN KÄYTTÖ 

 

Partisiippeja voidaan käyttää adjektiivin tavoin sekä attribuutteina että 

predikaatteina. 
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יָּה הּוא ֶלבֶכֶ֫   .נָּהֶנֱאמָּ  ח 
Koira on uskollinen eläin. (attributiivinen käyttö) 

fem. נָּה ֶנת .rinn ֶנֱאמָּ  ֶנֱאֶמֶ֫

 

ִוד ר דָּ  .ֻמְכׁשָּ
Daavid on lahjakas. (predikatiivinen käyttö) 

 

Tämä jälkimmäinen predikatiivinen käyttö voitaisiin teoreettisesti määritellä 

myös verbaaliseksi käytöksi ("Daavid on tehty kunnolliseksi eli lahjakkaaksi."). 

On kuitenkin käytännöllisempää käsitellä pelkästään adjektiivisesti käytettäviä 

partisiippeja adjektiiveina. Monet partisiipit määritelläänkin sanakirjoissa 

adjektiiveiksi, erityisesti siis passiiviset (pa. pass., nif., pu., huf.). 

 

 

2.3 SUBSTANTIIVINEN KÄYTTÖ 

 

Monet tekijä- ja ammattinimet ovat partisiippeja: 

 

ר  ְמֻבגָּ
adj. [pu. partis.] aikuinen, vanha 

ר ֶרת ְמֻבגָּ ִרים ְמֻבֶגֶ֫ רֹות ְמֻבגָּ  ְמֻבגָּ
 

ר קֵּ  ְמב 
mask. [pi. partis.] tarkastaja, kriitikko, vierailija 

ר קֵּ ֶרת ְמב  ֶקֶ֫ קְ  ְמב  קְ  ִריםְמב   רֹותְמב 
 

ְדִריְך  מ 
mask. [hif. partis.] opas 

ְדִריְך ה מ  ְדִריכָּ ְדִריִכים מ  ְדִריכֹות מ   מ 
 

ב  ִמְתנ דֵּ
mask. [hitp. partis.] vapaaehtoinen 
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ב ֶבת ִמְתנ דֵּ ֶדֶ֫  בֹותִמְתנ דְ  ִביםִמְתנ דְ  ִמְתנ 
 

א  נֹושֵּ
mask. [pa. partis.] aihe, (kieliop.) subjekti, "kantaja" 

 .mon נֹוְשִאים

 

ר  סֹופֵּ
mask. [pa. partis.] BH kirjuri, NH kirjailija 

ר ֶרת סֹופֵּ  סֹוְפרֹות סֹוְפִרים סֹוֶפֶ֫
 

 רֹוֶעה
mask. [pa. partis.] paimen 

ה רֹוֶעה  ֹותרֹוע רֹוִעים רֹועָּ
 

א  רֹופֵּ
mask. [pa. partis.] lääkäri, "parantaja" 

א ה רֹופֵּ  רֹוְפאֹות רֹוְפִאים רֹוְפאָּ
 

 

3. RAKENNEGENETIIVI (status constructus, nismach) 

 

Partisiipeista voidaan muodostaa substantiivien ja adjektiivien tapaan 

omistettavia painottomia rakennegenetiivimuotoja (status constructus, NH 

nismach, "tukeutuva"). Läheskään kaikista partisiipeista näitä omistettavia 

muotoja ei kuitenkaan esiinny. Lisäksi esiintyy epäsäännöllisyyksiä. 

 

Omistettavat muodot taipuvat substantiivien tapaan. Kuitenkin onttojen verbien 

partisiipit säilyttävät pitkän vartalovokaalin eli propretonic reduction -sääntöä ei 

sovelleta. Yksikön maskuliinin pitkävokaaliset yksitavuiset muodot lyhenevät 

omistettavassa muodossa lyhytvokaalisiksi. 

 

ץ  רָּ
mask. [pa. partis.] juoksija, (shakissa) lähetti 
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 juosta רוץ√

ץ ה רָּ צָּ ִצים רָּ צֹות רָּ  רָּ

ץ תרָּ  ־ר  י ־צ  צֵּ צֹות ־רָּ  ־רָּ
 

– vrt. substantiivit, jossa propr. r. -sääntöä sovelletaan: 

 

ג  mask. kala דָּ

 v. (1x) lisääntyä, tulla lukuisaksi דגה√

ג ג דָּ ִגים ־ד  ידְ  דָּ  ־גֵּ
 

נָּה  fem. vuosi ׁשָּ

 v. (26x) vaihtua, muuttua, toistua שנה√

נָּה נִ  נ ת־ׁשְ  ׁשָּ  נֹות־ׁשְ  יםׁשָּ
 


