
H4i Adjektiiviattribuutti (HEPREA KIELIOPPI LAUSEOPPI) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

1 

H4i ADJEKTIIVIATTRIBUUTTI 
 

(päivitelty 25.10.2022) 

 

H4 HEPREA KIELIOPPI https://gen.fi/h4.html 

H4i LAUSEOPPI https://gen.fi/h4i.html 

H4i Adjektiiviattribuutti 
     https://gen.fi/h4i-adjektiiviattribuutti.html 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

0. Dokumentteja 

1. Johdanto 

2. Adjektiiviattribuutti 

     2.1 Adjektiivi 

     2.2 Partisiippi 

     2.3 Pronomini 

     2.4 Järjestysluku 

3. Adjektiiviattribuutin taivutus 

     3.1 Aina pääsanan jälkeen 

     3.2 Aina samassa suvussa kuin pääsana 

     3.3 Aina samassa luvussa kuin pääsana 

     3.4 Aina samassa määräytyneisyysmuodossa kuin pääsana 

4. Adjektiiviattribuutti (ktiv male) 

     4.1 Adjektiivi (ktiv male) 

     4.2 Partisiippi (ktiv male) 

     4.3 Pronomini (ktiv male) 

     4.4 Järjestysluku (ktiv male) 

5. Adjektiiviattribuutin taivutus (ktiv male) 

     5.1 Aina pääsanan jälkeen (ktiv male) 

     5.2 Aina samassa suvussa kuin pääsana (ktiv male) 

     5.3 Aina samassa luvussa kuin pääsana (ktiv male) 

     5.4 Aina samassa määräytyneisyysmuodossa kuin pääsana (ktiv male) 

 

 

0. DOKUMENTTEJA 

 

H4B Propretonic reduction 
     https://gen.fi/h4b-propretonic-reduction.html 

H4i Appositio 
     https://gen.fi/h4i-appositio.html 
H4i Määräiset sanat 
     https://gen.fi/h4i-maaraiset-sanat.html 

H4i Nominaalilause 
     https://gen.fi/h4i-nominaalilause.html 

 

Aejmelaeus et al.: Ihan täyttä hepreaa (ITH). Kirjapaja 2015, s. 39 

Lyytikäinen & Gamzu: Opi hepreaa (OH). 2. painos. Aurinko Kustannus 2020, 

    s. 47 [43], 137 [133] 

Tieteen termipankki 
     https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:attribuutti 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H4%20Kielioppi/h4.docx
https://gen.fi/h4.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H4%20Kielioppi/H4I%20Lauseoppi/h4i.docx
https://gen.fi/h4i.html
h4i-adjektiiviattribuutti.docx
https://gen.fi/h4i-adjektiiviattribuutti.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H4%20Kielioppi/H4B%20Säännöt/h4b-propretonic-reduction.docx
https://gen.fi/h4b-propretonic-reduction.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H4%20KIELIOPPI/H4i%20Lauseoppi/h4i-appositio.docx
https://gen.fi/h4i-appositio.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H4%20Kielioppi/H4I%20Lauseoppi/h4i-maaraiset-sanat.docx
https://gen.fi/h4i-maaraiset-sanat.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H4%20Kielioppi/H4i%20Lauseoppi/h4i-nominaalilause.docx
https://gen.fi/h4i-nominaalilause.html
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:attribuutti


H4i Adjektiiviattribuutti (HEPREA KIELIOPPI LAUSEOPPI) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

2 

 

 

1. JOHDANTO 

 

Attribuutti eli substantiivin määrite on substantiiviin välittömästi liittyvä sana tai 

lauseke, joka tarkentaa, millainen substantiivi on tai mikä ominaisuus siihen 

liittyy. 

 

lat. attributum [-bu ̄́ -], liittyvä, johonkin kuuluva 

attribuere, määrätä, liittää, lisätä, pass. liittyä, kuulua johonkin 

 

Attribuutit jakautuvat adjektiivi- ja appositioattribuutteihin. Allekirjoittaneen 

tuottamissa dokumenteissa appositioattribuutista käytetään lyhyempää nimitystä 

"appositio". 

 

Suomen uusimmissa kieliopeissa ei enää välttämättä käytetä 

lauseenjäsennyksessä attribuutti-termiä. Sen sijaan puhutaan substantiivin, 

adjektiivin ja adverbin täydennyksistä ja määritteistä. Heprean kieliopissa 

attribuutti-termi on joka tapauksessa toimiva ja yksinkertainen tapa kuvata 

substantiivin määritteitä ja täydennyksiä. 

 

Heprean attribuutti on poikkeuksetta aina pääsanansa jälkeen. Suomea puhuvan 

on oltava tässä tarkkana: meillä attribuutti on yleensä ennen pääsanaa. 

 

Adjektiiviattribuutit ovat adjektiiveja tai adjektiivisesti käytettyjä pronomineja, 

järjestyslukuja tai partisiippeja, jotka taipuvat aina pääsanansa mukaan luvussa 

(yks., mon.), suvussa (mask., fem.) ja määräytyneisyydessä. Näitä kaikkia 

kutsutaan yhteisnimityksellä adjektiiviattribuutti (adj.attr., laatumääre). Valtaosa 

attribuuteista on juuri näitä adjektiiviattribuutteja. 

 

Myös substantiiveja tai substantiivisesti käytettyjä pronomineja tai numeraaleja 

voidaan käyttää attribuutteina. Näitä kutsutaan nimellä "appositio". 

 
H4i Appositio 
     https://gen.fi/h4i-appositio.html 

 

 

2. ADJEKTIIVIATTRIBUUTTI 

 

2.1 ADJEKTIIVI 

 

Adjektiivin eli laatusanan keskeisin tehtävä on toimia attribuuttina eli 

laatumääreenä, joka määrittelee pääsanana olevan substantiivin ominaisuuden. 

Adjektiiviattribuutti vastaa kysymykseen "millainen?". 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H4%20KIELIOPPI/H4i%20Lauseoppi/h4i-appositio.docx
https://gen.fi/h4i-appositio.html
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(3) 

 

ֶרץ דֹוָשה ָהָאָ֫  ַהקְּ
(se) pyhä maa 

 

 ָחָכם מֹוֶרה
(joku) viisas opettaja 

 

ִמיָדה  ַהּטֹוָבה ַהַתלְּ
(se) hyvä oppilas 

 

Miten sanoisit: 

(Se) maa on pyhä. 

(Se) opettaja on viisas. 

(Se) oppilas on hyvä. 

 

 

2.2 PARTISIIPPI 

 

Partisiippi eli laatutapa voi toimia adjektiivin tavoin. 

 

(4) 

 

 ַהּמֹוִשיעַַ ָניֲאדֹו
(se) pelastava/vapahtava Herra 

 

 ַהָצלּוב ַהָּמִשיחַַ
(se) ristiinnaulittu Messias 

ָלב  mask. PBH risti צְּ

 

ל ֱאנֹוש ַפלֵּ  ִמתְּ
(joku) rukoileva ihminen 

 v. (84x) välittää, tuoda riidoissa olevat yhteen, tuomita פלל√
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hitp. ל ַפלֵּ  rukoilla ִהתְּ

 

 בֹוָכה ַבת
(joku) itkevä tytär 

 

Miten sanoisit: 

Herra pelastaa. 

Messias on ristiinnaulittu. 

(Se) ihminen rukoilee. 

(Se) tytär itkee. 

 

 

2.3 PRONOMINI 

 

Demonstratiivipronominia eli osoittavaa asemosanaa (tämä, tuo, se, nämä, nuo, 

ne) voidaan käyttää adjektiiviattribuuttina. 

 

(4) 

 

לּו ֶלהִהיאַאֵַָּ֫ זֹוַהּוא זֹאת ֶזה ם אֵָּ֫ ן הֵּ  הֵּ
 

ם ַהָבִנים  ַההֵּ
ne/nuo pojat 

 

ֶלה ַהָנִשים  ָהאֵָּ֫
nämä naiset 

 

 ַהֶזה ַהָשִליחַַ
tämä apostoli 

 

Miten sanoisit: 

Nuo ovat ne pojat, jotka… 

Nämä ovat ne naiset, jotka… 

Tämä on se apostoli, joka… 

 שֶַ rel.pron. joka, mikä, jotka, mitkä > NH (myös) ֲאֶשר
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2.4 JÄRJESTYSLUKU 

 

Myös järjestysluku eli ordinaali voi toimia adjektiiviattribuuttina. 

 

(2) 

 

 ָהִראשֹוָנה ָהִאָשה
(se) ensimmäinen nainen 

 

ֶלְך ִליִשי ַהֶּמָ֫  ַהשְּ
(se) kolmas kuningas 

 

Miten sanoisit: 

(Se) nainen on ensimmäinen, joka… 

(Se) kuningas on kolmas, joka… 

 

 

3. ADJEKTIIVIATTRIBUUTIN TAIVUTUS 

 

3.1 ADJEKTIIVIATTRIBUUTTI ON AINA PÄÄSANAN JÄLKEEN 

 

Heprean adjektiiviattribuutti on aina ja poikkeuksetta pääsanansa jälkeen. Tässä 

on suomen kieltä puhuvan oltava tarkkana, sillä suomessa attribuutti on ennen 

pääsanaansa. 

 

(4) 

 

ִית  ָגדֹול ַבָ֫
(joku) suuri talo 

 

ן  ַהָקָטן ַהבֵּ
(se) pieni poika 

 

תּוִבים דֹוִשים ַהכְּ  ַהקְּ
(ne) pyhät kirjoitukset 
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ָמדֹות ַבחּורֹות  ֶנחְּ
(joitakin) mukavia tyttöjä/neitoja 

 

Miten sanoisit: 

(Se) talo on suuri. 

(Se) poika on pieni. 

(Ne) kirjoitukset ovat pyhiä/pyhät. 

(Ne) tytöt ovat mukavia. 

Tytöt ovat mukavia (yleinen määritelmä). 

 

 

3.2 ADJEKTIIVIATTRIBUUTTI ON AINA SAMASSA SUVUSSA 

KUIN PÄÄSANA 

 

Attribuutti taipuu pääsanansa todellinen suvun mukaan, ei päätteen. 

 

(4) 

 

 ַהּטֹוִבים ָהָאבֹות
(ne) hyvät isät 

 

דֹולֹות ָעִרים  גְּ
(joitakin) suuria kaupunkeja 

 

ֻחָלה כֹוס  כְּ
(joku) sininen kuppi 

 

 ריהִַַהּמַָ רּותַהשֵַּ
(se) nopea palvelu 

 palvella שרת√

רּות רותיש שֵּ  mask. [kittuul-verbaalisubst. pi.] 

palvelu, palveleminen, palvelulinja eli taksi 

רּוִתיםשֵַּ רותיםיש   mask. mon. WC 

(sijaispidentymään ei sovelleta propr. red. -sääntöä) 
H4B Propretonic reduction 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H4%20Kielioppi/H4B%20Säännöt/h4b-propretonic-reduction.docx
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     https://gen.fi/h4b-propretonic-reduction.html 

 

Miten sanoisit: 

(Ne) isät ovat hyviä. 

(Ne) kaupungit ovat suuria. 

(Se) kuppi on sininen. 

(Se) palvelu on nopea. 

(Yleinen toteamus ja määritelmä koskien 

kaikkia kuppeja ja mukeja:) 

Kuppi on pieni, muki on suuri. 

ֶפל  mask. muki סֵָּ֫

 

 

3.3 ADJEKTIIVIATTRIBUUTTI ON AINA SAMASSA LUVUSSA 

KUIN PÄÄSANA 

 

Jos pääsana on duaali- eli kaksikkomuotoinen, niin attribuutti on monikossa. 

 

(3) 

 

ִים דֹולֹות ָיַדָ֫  גְּ
(joitakin) suuria käsiä, (jotkut) suuret kädet 

 

 ִייםַהחַַ ִיםַהַּמַָ֫
(se) elävä vesi 

 

ִיםעֵַּ  פֹותיַָ יַנָ֫
(joitakin) kauniita silmiä, (jotkut) kauniit silmät 

 

Miten sanoisit: 

(Ne) kädet ovat suuret. 

(Se) vesi on elävä. 

(Ne) silmät ovat kauniit. 

 

 

3.4 ADJEKTIIVIATTRIBUUTTI ON AINA SAMASSA 

MÄÄRÄYTYNEISYYSMUODOSSA KUIN PÄÄSANA 

 
H4i Määräiset sanat 
     https://gen.fi/h4i-maaraiset-sanat.html 

https://gen.fi/h4b-propretonic-reduction.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H4%20Kielioppi/H4i%20Lauseoppi/h4i-maaraiset-sanat.docx
https://gen.fi/h4i-maaraiset-sanat.html
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Sana on määräinen, jos 

– 1. siinä on määräävä artikkeli 

– 2. se on erisnimi 

– 3. siinä on omistusliite 

– 4. se on omistettavassa muodossa (rakennegenetiivi, st. constr., nismach) 

määrätyn sanan edellä 

 

(6) 

 

 ַהָקדֹוש ֲאדֹוָני
(se) pyhä Herra 

 

ֶשת ֶלְך־אֵּ  ַהָיָפה ַהֶּמָ֫
(se) kuninkaan kaunis vaimo 

 

 ַהֲחָכָמה ִבתֹו
hänen (mask.) viisas tyttärensä 

 

נַָ  םכַָחַָהֶַ ּהבְּ
hänen (fem.) viisas poikansa 

 

ִחיםשְַּ םִשיִרי  מֵּ
(joitakin) iloisia lauluja, (jotkut) iloiset laulut 

 

 ָהַאֲחרֹוִנים יֹונֹותַהִנסְַּ
(ne) viimeiset kiusaukset/koettelemukset/jumalankiusat 

 

Miten sanoisit: 

Herra on pyhä. 

Kuninkaan vaimo on kaunis. 

Hänen tyttärensä on viisas. 

(Ne) laulut ovat iloisia. 

(Ne) kiusaukset/koettelemukset ovat viimeiset. 

 

 

4. ADJEKTIIVIATTRIBUUTTI (ktiv male) 
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4.1 ADJEKTIIVI (ktiv male) 

 

Adjektiivin eli laatusanan keskeisin tehtävä on toimia attribuuttina eli 

laatumääreenä, joka määrittelee pääsanansa ominaisuuden. Se vastaa 

kysymykseen "millainen?". 

 

(3) 

 

 הקדושה הארץ
(se) pyhä maa 

 

 חכם מורה
(joku) viisas opettaja 

 

 הטובה התלמידה
(se) hyvä oppilas (fem.) 

 

Miten sanoisit: 

(Se) maa on pyhä. 

(Se) opettaja on viisas. 

(Se) oppilas on hyvä. 

 

 

4.2 PARTISIIPPI (ktiv male) 

 

Partisiippi eli laatutapa toimii adjektiivin tavoin. 

 

(4) 

 

 המושיע אדוני
(se) pelastava/vapahtava Herra 

 

 הצלוב המשיח
(se) ristiinnaulittu Messias 

 

 מתפלל אנוש
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(joku) rukoileva ihminen 

 

 בוכה בת
(joku) itkevä tytär 

 

Miten sanoisit: 

Herra pelastaa. 

Messias on ristiinnaulittu. 

(Se) ihminen rukoilee. 

(Se) tytär itkee. 

 

 

4.3 PRONOMINI (ktiv male) 

 

Demonstratiivipronominia eli osoittavaa asemosanaa (tämä, tuo, se, nämä, nuo, 

ne) voidaan käyttää adjektiiviattribuuttina. 

 

(4) 

 

 הן הם אלו היאַאלה זוַהוא זאת זה
 

 ההם הבנים
ne/nuo pojat/lapset 

 

 האלה הנשים
nämä naiset/vaimot 

 

 הזה השליח
tämä apostoli 

 

Miten sanoisit: 

Nuo ovat ne pojat, jotka… 

Nämä ovat ne naiset, jotka… 

Tämä on se apostoli, joka… 

ראש  rel.pron. joka, mikä, jotka, mitkä, NH (myös) ש 
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4.4 JÄRJESTYSLUKU (ktiv male) 

 

Myös järjestysluku eli ordinaali voi toimia adjektiiviattribuuttina. 

 

(2) 

 

 הראשונה שהיהא
ensimmäinen nainen 

 

 השלישי המלך
kolmas kuningas 

 

Miten sanoisit: 

(Se) nainen on ensimmäinen, joka… 

(Se) kuningas on kolmas, joka… 

 

 

5. ADJEKTIIVIATTRIBUUTIN TAIVUTUS (ktiv male) 

 

5.1 ADJEKTIIVIATTRIBUUTTI ON AINA PÄÄSANAN JÄLKEEN (ktiv male) 

 

Heprean adjektiiviattribuutti on aina ja poikkeuksetta vasta pääsanansa jälkeen. 

Tässä on suomen kieltä puhuvan oltava tarkkana, sillä suomessa attribuutti on 

ennen pääsanaansa. 

 

(4) 

 

 גדול בית
(joku) suuri talo 

 

 הקטן הבן
(se) pieni poika 

 

 הקדושים הכתובים
(ne) pyhät kirjoitukset 

 

 נחמדות בחורות
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(joitakin) mukavia tyttöjä/neitoja 

 

Miten sanoisit: 

(Se) talo on suuri. 

(Se) poika on pieni. 

(Ne) kirjoitukset ovat pyhiä/pyhät. 

(Ne) tytöt ovat mukavia. 

Tytöt ovat mukavia (yleinen määritelmä). 

 

 

5.2 ADJEKTIIVIATTRIBUUTTI ON AINA SAMASSA SUVUSSA 

KUIN PÄÄSANA (ktiv male) 

 

Attribuutti taipuu pääsanansa todellinen suvun mukaan, ei päätteen. 

 

(4) 

 

 הטובים האבות
(ne) hyvät isät 

 

 גדולות ערים
(joitakin) suuria kaupunkeja 

 

 להוכח כוס
(joku) sininen kuppi 

 

 המהיר רותיהש
(se) nopea palvelu 

 

Miten sanoisit: 

(Ne) isät ovat hyviä. 

(Ne) kaupungit ovat suuria. 

(Se) kuppi on sininen. 

(Se) palvelu on nopea. 

(Yleinen toteamus ja määritelmä koskien 

kaikkia kuppeja ja mukeja:) 

Kuppi on pieni, muki on suuri. 

ֶפל  mask. muki סֵָּ֫
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5.3 ADJEKTIIVIATTRIBUUTTI ON AINA SAMASSA LUVUSSA 

KUIN PÄÄSANA (ktiv male) 

 

Jos pääsana on duaali- eli kaksikkomuotoinen, niin attribuutti on monikossa. 

 

(3) 

 

 גדולות םיידי
(joitakin) suuria käsiä 

 

 החיים המים
(se) elävä vesi 

 

 יפות םיעיני
(joitakin) kauniita silmiä 

 

Miten sanoisit: 

(Ne) kädet ovat suuret. 

(Se) vesi on elävä. 

(Ne) silmät ovat kauniit. 

 

 

5.4 ADJEKTIIVIATTRIBUUTTI ON AINA SAMASSA 

MÄÄRÄYTYNEISYYSMUODOSSA KUIN PÄÄSANA (ktiv male) 

 
H4i Määräiset sanat 
     https://gen.fi/h4i-maaraiset-sanat.html 

 

Sana on määräinen, jos 

– 1. siinä on määräävä artikkeli 

– 2. se on erisnimi 

– 3. siinä on omistusliite 

– 4. se on omistettavassa muodossa (rakennegenetiivi, st. constr., nismach) 

määrätyn sanan edellä. 

 

(6) 

 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H4%20Kielioppi/H4i%20Lauseoppi/h4i-maaraiset-sanat.docx
https://gen.fi/h4i-maaraiset-sanat.html
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 הקדוש אדוני
(se) pyhä Herra 

 

 היפה המלך אשת
(se) kuninkaan kaunis vaimo 

 

 החכמה בתו
hänen viisas tyttärensä 

– bat-sanan suffikoidun muodon poikkeuksellinen 

ktiv male -kirjoitusasu: ei lisättyä jodia (Sim lev!) 

 

 החכם בנה
hänen viisas poikansa 

 

 מחיםש יםשיר
(joitakin) iloisia lauluja 

 

 האחרונים הניסיונות
(ne) viimeiset kiusaukset/koettelemukset 

 

Miten sanoisit: 

Herra on pyhä. 

Kuninkaan vaimo on kaunis. 

Hänen tyttärensä on viisas. 

(Ne) laulut ovat iloisia. 

(Ne) kiusaukset/koettelemukset ovat viimeiset. 


