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H50 TERTIAE HE -VERBIT, JOHDANTO 

 

(päivitelty 10.2.2023) 

 

H5 HEPREA VERBIOPPI https://gen.fi/h5.html 

H50 YLEISTÄ https://gen.fi/h50.html 

H50 Tertiae he -verbit, johdanto 
     https://gen.fi/h50-3h-johd.html 

 

SISÄLLYSLUETTELO (luonnos) 

 

0. Dokumentteja 

1. Tertiae he -verbit: 

2. Vokaalipäätteen edellä ה he katoaa 

3. Perf. yks. 3. fem.: ה he vahvistuu ת taviksi 

4. Konsonantilla alkavan persoonapäätteen edellä ה he muuttuu י jodiksi 

5. Inf. constr.: ה he muuttuu ו vaviksi (ֹו cholam male) 

6. Perfektin päätteettömissä muodoissa (yks. 3. mask.) vartalovokaali  ָ   kamats 

7. Impf./fut:n päätteettömien muotojen vartalovokaali  ֶ   segol: 

8. Imperat. yks. 2. mask.: vartalovokaali  ֵ   tseirei: 

 

 

0. DOKUMENTTEJA 

 

H3V Pa. perf. tert. he -verbejä 
     https://gen.fi/h3v-1-perf-3h.html 
H3V Pa. impf./fut. tert. he -verbejä 
    https://gen.fi/h3v-1-impf-3h.html 
H50 Heikot verbit 
     https://gen.fi/h50-heikot-verbit.html 
H51P Pa. perf. tert. he -taivutus 
     https://gen.fi/h51p-3h.html 
H51i Pa. impf./fut. tert. he -taivutus 
     https://gen.fi/h51i-3h.html 

H9 בנה bana (373x) rakentaa, perustaa, saada jälkeläisiä (verbi) 
     https://gen.fi/h9-bnh.html 
 

Academy of the Hebrew Language (AHL, verbitaulukot) 
     https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות / 
 

 

1. TERTIAE HE -VERBIT 

 

Tertiae he (lamed he ל״ה) -verbit ovat vahvan verbin jälkeen yleisimmin 

esiintyvä verbien taivutusryhmä. Tämän ryhmän taivutukseen kannattaa 

kiinnittää erityistä huomiota ja opetella se perusteellisesti. 
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H3V Pa. perf. tert. he -verbejä 
     https://gen.fi/h3v-1-perf-3h.html 
H3V Pa. impf./fut. tert. he -verbejä 
    https://gen.fi/h3v-1-impf-3h.html 
H50 Heikot verbit 
     https://gen.fi/h50-heikot-verbit.html 
H51P Pa. perf. tert. he -taivutus 
     https://gen.fi/h51p-3h.html 
H51i Pa. impf./fut. tert. he -taivutus 
     https://gen.fi/h51i-3h.html 

 

Tässä dokumentissa käytetään malliverbinä bana-verbiä. 

 

H9 בנה bana (373x) rakentaa, perustaa, saada jälkeläisiä (verbi) 
     https://gen.fi/h9-bnh.html 

 

2. VOKAALIPÄÄTTEEN EDELLÄ ה KATOAA 

 

Juuren kolmantena radikaalina oleva ה he-kirjain yleensä katoaa 

vokaalipäätteen edellä. 

 pa. perf. mon. 3. c. he rakensivat ָבנּו

י ְבנִּ  pa. impf./fut. yks. 2. fem. sinä rakennat תִּ

ְבנּו  pa. impf./fut. mon. 3. mask. he rakentavat יִּ

 

3. PERF. YKS. 3. FEM.: ה VAHVISTUU ת taviksi 

 

Poikkeuksena edelliseen on perf. yks. 3. fem., jossa ה he vahvistuu ת taviksi. 

נְְ התְָָבָּֽ  pa. perf. yks. 3. fem. hän rakensi 

 

 

4. KONSONANTILLA ALKAVAN PERSOONAPÄÄTTEEN EDELLÄ 

 JODIKSI י MUUTTUU ה

 

Suurin osa persoonapäätteistä alkaa konsonantilla. Niiden edellä juuren kolmas 

kirjain näkyy yleensä jodina. 
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ייָבנְִּ  תִּ  pa. perf. yks. 1. c. minä rakensin 

ְבֶנְ  ָנהיתִּ  pa. impf./fut. mon. 3./2. fem. he rakentavat / te rakennatte 

 

Jod näkyy kolmantena juurikirjaimena myös pa'alin passiivin partisiipissa. 

יָבנּו  pa. pass. partis. yks. mask. rakennettu 

 

Heprean kieliakatemian verbitaulukoissa tert. he -verbien hakusanaksi onkin 

laitettava jod-päätteinen muoto (בני). 

 
Academy of the Hebrew Language (AHL, verbitaulukot) 
     https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות / 

 

5. INF. CONSTR.: ה MUUTTUU ו VAVIKSI (ֹו cholam male) 

 

Poikkeuksena edelliseen sääntöön on infinitivus constructus, jossa he-kirjain 

muuttuu tav-päätteen edellä ו vaviksi (cholam male). Heikkojen vartaloiden 

inf. constr. -muodossa on lähes aina lopussa ylimääräinen tav-kirjain 

korvaamassa puuttuvaa juurikirjainta. 

ְבנ תֹולִּ  pa. le-inf. rakentaa 

 

 

6. PERFEKTIN PÄÄTTEETTÖMISSÄ MUODOISSA (YKS. 3. MASK.) 

VARTALOVOKAALI  ָ   KAMATS 

 

Perfektin päätteettömissä muodoissa (yks. 3. mask.) vartalovokaalina on kamats. 

 pa. perf. yks. 3. mask. hän rakensi ָבָנה

ְבָנה  "nif. perf. yks. 3. mask. se rakennettiin, "se tuli rakennetuksi נִּ

ָנה  pi. perf. yks. 3. mask. hän rakentamalla rakensi בִּ

ָנה  pu. perf. yks. 3. mask. se rakentamalla rakennettiin בֻּ

ָנה ְתבַּ  ,hitp. perf. yks. 3. mask. *se rakentautui הִּ

pass. PBH se rakennettiin 

https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/
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ְבָנה  hif. perf. yks. 3. mask. hän rakennutti הִּ

ְבָנה  ,huf. perf. yks. 3. mask. se rakennutettiin הֻּ

"se tuli rakennutetuksi" 

 

 

7. IMPF./FUT:N PÄÄTTEETTÖMIEN MUOTOJEN VARTALOVOKAALI 

  ֶ   SEGOL 

 

Impf./fut:n päätteettömien muotojen vartalovokaali on  ֶ   segol. 

ְבֶנה  pa. impf./fut. yks. 3. mask. hän rakentaa יִּ

ְבֶנה  pa. impf./fut. yks. 3. fem. hän rakentaa tai תִּ

pa. impf./fut. yks. 2. mask. sinä rakennat 

 pa. impf./fut. yks. 1. c. minä rakennan ֶאְבֶנה

ְבֶנה  pa. impf./fut. mon. 1. c. me rakennamme נִּ

ָבֶנה  jinbane nif. impf./fut. yks. 3. mask. se rakennetaan* יִּ

ֶנה  pi. impf./fut. yks. 3. mask. hän rakentaa vahvasti ְיבַּ

ֶנה  pu. impf./fut. yks. 3. mask. se rakennetaan vahvasti ְיבֻּ

ֶנהְתבְַּיְִּ  hitp. impf./fut. yks. 3. mask. *se rakentautuu, 

pass. PBH se rakennetaan 

 hif. impf./fut. yks. 3. mask. hän rakennuttaa יְַּבֶנה

 huf. impf./fut. yks. 3. mask. se rakennutetaan יְֻּבֶנה

 

8. IMPERAT. YKS. 2. MASK.: VARTALOVOKAALI  ֵ   TSEIREI 

 

Imperat. yks. 2. mask. vartalovokaalina poikkeuksellisesti  ֵ   tseirei 

– impf./fut:ssa vartalovokaali  ֶ   segol. 
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ְבֶנהתְִּ  pa. impf./fut. yks. 2. mask. sinä rakennat 

 pa. imperat. yks. 2. mask. rakenna ְבֵנה

 

Tert. he -verbeistä ei esiinny yks. 2. mask. imperatiivimuodoissa erillisiä 

vahvistettuja muotoja, vrt. 

 pa. imperat. yks. 2. mask. varjele ְשֹמר

 pa. imperat. yks. 2. mask. vahv. oi varjele ָשְמָרה


