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1. OBJEKTIN MERKKI 

 

Jos objektina toimiva sana on määräinen eli tietty, niin klassisessa hepreassa 

siihen voidaan liittää et-prepositio objektin eli tekemisen kohteen merkiksi 

(object marker, nota accusativi). Nykyhepreassa se on aina liitettävä määräiseen 

objektiin. 
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א־ִסיַמן  שאומ סימן ֻמשָּׂ
mask. NH objektin eli tekemisen kohteen merkki, "kannettavan merkki" 

 

 ,prep. (10903x) (määräisen) objektin merkki את [ֵאת BH myös] ֶאת

nota accusativi 

√ תאֹו תוא   ot toimia merkkinä (juuri) 

 

vrt. ֵאת [BH myös ֶאת] את prep. kanssa = ִעם 

 אתת√

vrt. ְּ את ַאת pers.pron. yks. 2. fem. sinä 

 suunnata (אני) אנה√

 

 

2. OBJEKTIN MERKKI TANACHISSA 

 

 את ֶאת prep. (10903x) objektin merkki, NH ֵאת / ֶאת

 (8208x) ֶאת־

 (3x, Ps. 47:5, Ps. 60:2, Sananl. 3:12) ֶאת

 (1016x) ֵאת

 (1x, Job 41:26) ֵאת־

יאֹותְִּ ָך ,ֹאִתי /  ָך / אֹות   jne. (1675x) ֹאת 

 

• makef-yhdysmerkillä varustettu muoto on painoton 

• tseirei-vokaalinen muoto on painollinen ja korostaa objektia 

 

 

3. KANSSA-PREPOSITIO 
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Klassisessa hepreassa prepositio "kanssa" (917x) on suffikoimattomana 

identtinen objektin merkin kanssa: se esiintyy sekä segolilla että tseireillä 

vokalisoituna. Nykyheprean vokalisoidussa tekstissä sanat on erotettu toisistaan. 

NH objektin merkki את ֶאת 

NH kanssa-prepositio ִעם = את ֵאת 

 

Näillä homonyymisillä sanoilla on eri juuret, jotka tulevat näkyviin 

suffikoiduissa muodoissa. 

objektin merkin juuri √אות 

kanssa-preposition juuri √אתת 

 

 

4. SUFFIKOIDUT MUODOT 

 

4.1 OBJEKTIN MERKKI SUFFIKOITUNA 

 

[hakasulkeissa Tanachin rinnakkaiset ktiv chaser -muodot] 

 

 .minut, minua c  אותי  [ֹאִתי]  אֹוִתי

ָך ָך]  אֹות   .sinut, sinua mask  אותך  [ֹאת 

ְך ְך]  אֹותָּׂ  .sinut, sinua fem  אותך  [ֹאתָּׂ

 .hänet, häntä mask  אותו  [ֹאתֹו]  אֹותֹו

ּה ּה]  אֹותָּׂ  .hänet, häntä fem  אותה  [ֹאתָּׂ

 

נּואֹותָּׂ ְּ   [ נּוֹאתָּׂ ְּ  .meidät, meitä c  אותנו  [

ֶכם  .teidät, teitä mask  אתכם     ֶאת 

ֶכן  .teidät, teitä fem  אתכן     ֶאת 

ם ם]  אֹותָּׂ  .heidät, heitä mask  אותם  [ֹאתָּׂ

ן  .heidät, heitä fem  אותן  [ֹאתן]  אֹותָּׂ
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Tanachin rinnakkaiset muodot: 

 

ה] כָּׂ ָך = .et-obj. + suff. yks. 2 [ֹאת   אֹות 

ֶכם] ֶכם = .et-obj. + suff. mon. 2. mask [אֹות   ֶאת 

ֶהם] ם = .et-obj. + suff. mon. 3. mask [ֶאת   אֹותָּׂ

ֶהן] ן = .et-obj. + suff. mon. 3. fem [ֶאת   אֹותָּׂ

ֶהן] ן = .et-obj. + suff. mon. 3. fem [אֹות   אֹותָּׂ

נָּׂה] נָּׂה / אֹותָּׂ  ן = .et-obj. + suff. mon. 3. fem [ֹאתָּׂ   אֹותָּׂ

 

NH puhekielen rinnakkaiset muodot: 

 

ֶכם} ֶכם = .et-obj. + suff. mon. 2. mask {אֹות   ֶאת 

ֶכן} ֶכן = .et-obj. + suff. mon. 2. fem {אֹות   ֶאת 

 

 

4.2 KANSSA-PREPOSITIO SUFFIKOITUNA 

 

 .prep עם ִעם = prep. kanssa את [ֶאת] ֵאת

 

Nykyheprean puhekielessä ei yleensä käytetä im-preposition suffikoituja 

muotoja. Niiden sijasta käytetään et-preposition muotoja. 

 

תייא  ִאִתי  minun kanssani c.   [מייע ִעִמי ] 

ָך תךיא  ִאת   sinun kanssasi mask.  [ָך מךיע ִעמ  ] 

ְך תךיא  ִאתָּׂ  sinun kanssasi fem.   [ְך מךיע ִעמָּׂ ] 

תויא  ִאתֹו  hänen kanssaan / 

sen kanssa mask.   [מייע ִעמֹו ] 
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ּה תהיא  ִאתָּׂ  hänen kanssaan / 

sen kanssa fem.  [ּה מהיע ִעמָּׂ ] 

נּו תנויא  ִאתָּׂ   meidän kanssamme c. [נּו מנויע ִעמָּׂ  ] 

ֶכם תכםיא  ִאת    teidän kanssanne mask. [ֶכם מכםיע ִעמָּׂ ] 

ֶכן תכןיא  ִאת   teidän kanssanne fem.  [ֶכן מכןיע ִעמָּׂ ] 

ם תםיא  ִאתָּׂ  heidän kanssaan / 

niiden kanssa mask.  [ם מםיע ִעמָּׂ ] 

ן תןיא  ִאתָּׂ   heidän kanssaan / 

niiden kanssa fem.  [ן מןיע ִעמָּׂ ] 

 

 

5. EKSKURSSI: ALFA JA OOMEGA – ALEF JA TAV [tulossa] 

 

 


