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1. JOHDANTO 

 

Klassisessa hepreassa verbeihin voidaan liittää objektisuffikseja. Objektisuffiksi 

on aina käännettävä erillisellä objektilla: minut, minua, sen, sitä jne. Verbien 

objektisuffiksimuotoja ei tarvitse itse osata muodostaa, niiden passiivinen 

tunnistaminen riittää. Nykyhepreaa tuotettaessa käytetään et-preposition eli 

määräisen objektin merkin suffikoituja muotoja. 

 

Objektisuffiksi ei koskaan ole refleksiivinen eli se ei voi viitata verbin 

subjektiin. Itseensä kohdistuva tekeminen ilmaistaan joko nif'al- tai hitpael-

verbivartalolla. 

 

Objektisuffiksin liittäminen verbiin muuttaa usein vokalisointia, myös 

persoonapääte voi olla erilainen. Konsonanttiin päättyvän verbin ja 

konsonantilla alkavan suffiksin välissä on sidevokaalina yleensä tseirei tai 

harvemmin segol, perfektissä myös shva na, patach tai kamats. 
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Verbin nominaalimuotoihin (partis. ja inf.) liittyessään persoonasuffiksit voivat 

objektin lisäksi ilmaista subjektia tai omistajaa. 

 

Objektisuffiksit ovat pääosin identtisiä omistamista ilmaisevien 

possessiivisuffiksien kanssa. Poikkeuksena on yksikön ensimmäinen, joka 

objektisuffiksina on pitempi "ni", possessiivisuffiksi on "i". 

 

 

2. OBJEKTISUFFIKSIT 

 

– ensimmäisen persoonan suffiksit "ni" ja "nu" ovat aina painottomia eli kevyitä 

 

– yksikön kolmannen persoonan suffiksit "hu" ja "ha" ovat aina painottomia 

eli kevyitä 

 

– monikon toisen persoonan suffiksit "chem" ja "chen" ovat aina painollisia 

eli raskaita ("chen" ei esiinny objektisuffiksina BH:ssa) 

 

 .obj.suff. yks. 1. c -ִני

– aina painoton eli kevyt suffiksi 

 

 .obj.suff. yks. 2. mask -ָך

 

 .obj.suff. yks. 2. fem -ְך

 

 .obj.suff. yks. 3. mask -הּו / -ו / -ֹו

– "hu" on aina painoton eli kevyt suffiksi 

 

 .obj.suff. yks. 3. fem -הָָ / -ָ ּה

– vokaalin jälkeen "ha", joka on aina painoton eli kevyt suffiksi 

 

 .obj.suff. mon. 1. c -נּו

– on aina painoton eli kevyt suffiksi 

 

םכָ  - obj.suff. mon. 2. mask. 
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– aina painollinen eli raskas suffiksi 

 

ן]  [.obj.suff. mon. 2. fem -כ 

– ei esiinny BH:ssa 

– aina painollinen eli raskas suffiksi 

 

 .obj.suff. mon. 3. mask -ם

 

 .obj.suff. mon. 3. fem -ן

 

 

3. PA'ALIN PERFEKTIN VARTALO SUFFIKOITAESSA 

 

tavallinen pa'al perfekti 

ר-  ָשַמר  .yks. 3. mask     ְשָמָֽ

- תְשָמָרָ   / - תְשָמַרָ   yks. 3. fem.  ְמָרה  ָשָֽ

- ת ְָשַמְרָ     yks. 2. mask.  ְָָרת  ָשַמ 

- יְשַמְרָ ִת      yks. 2. fem.  ְָָשַמְרת 

- יְשַמְרָ ִת      yks. 1. c.   ְרִתי  ָשַמ 

 

- ּוְשָמרָ      mon. 3. c.   ְמרּו  ָשָֽ

- ּוְשַמְרָ ת      mon. 2. mask.  ָםְשַמְר ת   

- ּוְשַמְרָ נ      mon. 1. c.   ְרנּו  ָשַמ 

 

 

4. PA'ALIN IMPERFEKTIN VARTALO SUFFIKOITAESSA 

 

tavallinen pa'al imperfekti 

- ְשְמרָ יִָ  / - ְשָמְרָיִָ  yks. 3. mask.  ְִָשֹמרי  

- ְשְמרָ תִָ  / - ְשָמְרָתִָ  yks. 3. fem.   ְִָשֹמרת  
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- ְשְמרָ תִָ  / - ְשָמְרָתִָ  yks. 2. mask.   ְִָשֹמרת  

- יִרְָשמְָתִָ     yks. 2. fem.  ִָיְשְמִרָת  

- ְשְמרָ אָ   / - ְשָמְרָאָ   yks. 1. c.    ְָשֹמרא  

 

- ּוְשְמריִָ     mon. 3. mask.  ִָּוְשְמרי  

- ּוְשְמרָ תִָ     mon. 2. mask.  ִָּוְשְמרת  

- ְשְמרָ נִָ  / - ְשָמְרָנִָ  mon. 1. c.   ְִָשֹמרנ  

 

 

5. ESIMERKKEJÄ OBJEKTISUFFIKSEISTA 
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