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0. JOHDANTO 

 

0.1 YLEISTÄ 

 

Impf./fut:ssa tertiae he -taivutuksen päätteettömissä muodoissa loppuvokaalina 

on segol (muistisana ַיְהֶוה Jahve). 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H5%20VERBIOPPI/h5.docx
https://gen.fi/h5.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H5%20VERBIOPPI/H51%20PA/h51.docx
https://gen.fi/h51.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H5%20VERBIOPPI/H51%20PA/H51i/h51i.docx
https://gen.fi/h51i.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H5%20VERBIOPPI/H51%20PA/H51i/H51i%20HEIKKO/h51i-3h.docx
https://gen.fi/h51i-3h.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H5%20VERBIOPPI/H50%20YLEISTÄ/h50-3h-johd.docx
https://gen.fi/h50-3h-johd.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H5%20VERBIOPPI/H51%20PA/H51P/h51p-3h.docx
https://gen.fi/h51p-3h.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H9%20VERBITAULUKOT/h9.docx
https://gen.fi/h9.html
https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/
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√ הנב  

 ִיְבֶנה

 ִתְבֶנה

 ֶאְבֶנה

 ִנְבֶנה

 

Vokaalipäätteiden edellä he-kirjain katoaa. 

 ִתְבִני

 ִיְבנּו

 ִתְבנּו

 

Konsonantilla alkavien päätteiden edellä he-kirjain muuttuu jodiksi. 

יָנהִתבְְ ֶנֶ֫  

 

Yksikön ensimmäisessä persoonassa prefiksivokaalina on yleensä segol. 

 ֶאְבֶנה

 ֶאֱעֶלה

 ֶאְחֶנה

 ֶאֱאֶרה

 ֶאְהֶגה

 ֶאֶטה

 

Poikkeuksena heikot alef- ja jod-alkuiset juuret (6- ja 7-ryhmät). 

 ֹאֶבה

 ִאיֶרה
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0.2 PERUSRYHMÄ (1) 

 

Valtaosa tertiae he -verbeistä kuuluu ensimmäiseen ryhmään 

(chirik + shva nach). 

 rakentaa בנה√ .pa. impf./fut. yks. 3. mask ִיְבֶנה

 

 

0.3 KURKKUÄÄNTEELLÄ ALKAVAT (2–5) 

 

Kurkkuäänteellä alkavat kuuluvat ryhmiin 2–5. 

 

Ryhmät 2 ja 4 ovat laryngaalialkuisten perusryhmät: niissä on prefiksin jälkeen 

chataf-vokaali. 

 koristella (patach, 2-ryhmä) ַיֲעֶדה

 puhua itsekseen hiljaisella äänellä; ääntää (segol, 4-ryhmä) ֶיֱהֶגה

 

Ryhmät 3 ja 5 (prefiksivokaalin jälkeen mykkä shva) ovat rinnakkaisia 

taivutuksia tietyille edellisiin chataf-vokaalisiin 2- ja 4- ryhmiin kuuluville 

verbeille. 

 

Shva nach -ryhmien (3 ja 5) passiivinen tunnistaminen riittää, niitä ei tarvitse 

aktiivisesti osata. Hepreaa itse tuottava voi halutessaan aina käyttää 2- ja 4-

ryhmien mukaista chataf-taivutusta. 

 koristella (rinn. patach + shva nach, 3-ryhmä) ַיְעֶדה

 puhua itsekseen, lausua (rinn. segol + shva nach, 5-ryhmä) ֶיְהֶגה

 

Kaikissa ain-alkuisissa verbeissä prefiksivokaalina on aina patach 

(patach + chataf patach, 2‑ryhmä). Ain vetää puoleensa a-vokaalia. 

ֶלהַיעְֲ  pa. impf./fut. yks. 3. mask. √עלה nousta ylöspäin 

 

Joillakin ain-alkuisilla on rinnakkainen taivutus, jossa chataf patach -merkin 

sijasta on shva nach (3-ryhmä). Lausumiseen muutos ei (ainakaan huolitellussa 

puheessa) vaikuta. 

 ryhmä-2 ַיֲעֶטה
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 v. (13x) peittää, verhota, pukea (עטי) עטה√

 rinn. 3-ryhmä ַיְעֶטה

 

Kaikki (vahvat) alef-alkuiset saavat prefiksivokaaliksi aina segolin (+ chataf 

segol). Alef vetää puoleensa segol-vokaalia. Kaikki alef-alkuiset kuuluvat 

4‑ryhmään. 

 koota, kerätä, tallettaa ארה√ .pa. impf./fut. yks. 3. mask ֶיֱאֶרה

 

 

0.4 HEIKOLLA KONSONANTILLA ALKAVAT (6–8) 

 

Heikolla alef-kirjaimella alkavat kaksi verbiä kuuluvat ryhmään 6. 

 .pa. impf./fut. yks. 3. mask יֹאֶפה / יֹאֶבה

 leipoa אפה√ / tahtoa אבה√

 .pa. impf./fut. yks. 1. c ֹאֶפה / ֹאֶבה

 

Jod-kirjaimella alkavat kuuluvat 7-ryhmään. 

 .pa. impf./fut. yks. 3. mask ִייֶרה

 :heittää kohti maalia ירה√

v. (80x) heittää, ampua, opettaa, asettaa perustus 

 

Ryhmään 8 kuuluu neljä heikkoa nun-kirjaimella alkavaa verbiä. 

 kääntää, kääntyä, ojentaa נטה√ .pa. impf./fut. yks. 3. mask ִיֶטה

 

 

1. TERTIAE HE: PREF. CHIRIK + SHVA NACH 

 

Valtaosa tertiae he -verbeistä kuuluu ensimmäiseen 

chirik + shva nach ‑ryhmään 

 

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

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2002%20BET/H9%2014%20BET-NUN/h9-bnh.docx
https://gen.fi/h9-bnh.html
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 ִיְבֶנה  אהו

 ִתְבֶנה  יאה

 ִתְבֶנה  האת

 ִתְבִני   את

 ֶאְבֶנה  יאנ
 

 ִיְבנּו   םה

יָנה   ןה  ִתְבֶנֶ֫

 ִתְבנּו  םאת

יָנה  ןאת  ִתְבֶנֶ֫

 ִנְבֶנה  אנחנו

 

 

2. PRIM. LAR. + TERT. HE: PREF. PATACH + CHATAF PATACH 

 

Ryhmään 2 (patach + chataf patach) kuuluu he-, chet- ja ain-alkuisia 

verbejä. Kaikki ain-alkuiset kuuluvat tähän ryhmään. 

 

Kaikkia he- ja chet-alkuisia sekä joitakin ain-alkuisia voidaan taivuttaa 

myös seuraavan 3-ryhmän mukaan (patach + shva nach). 

 

 ַיֲעֶלה – עלה√
H9 עלה ala (894x) nousta, kulkea tai kohota ylöspäin, maksaa (verbi) 
     https://gen.fi/h9-clh.html 

 

 ַיֲעֶלה  אהו

 ַתֲעֶלה  יאה

 ַתֲעֶלה  האת

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2016%20AIN/H9%2012%20AIN-LAMED/h9-clh.docx
https://gen.fi/h9-clh.html
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 ַתֲעִלי   את

 ֶאֱעֶלה  יאנ
 

 ַיֲעלּו   םה

יָנה   ןה  ַתֲעֶלֶ֫

 ַתֲעלּו  םאת

יָנה  ןאת  ַתֲעֶלֶ֫

 ַנֲעֶלה  אנחנו

 

 

3. PRIM. LAR. + TERT. HE.: PREF. PATACH + SHVA NACH (rinn.) 

 

Kaikkia 3-ryhmän verbejä voidaan taivuttaa myös 2-ryhmän mukaan 

(patach + chataf patach). 

 

√ החנ  ַיְחֶנה – 
v. BH leiriytyä 
     https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=חני&binyan=0 
 

 ַיְחֶנה  הוא

 ַתְחֶנה  היא

 ַתְחֶנה  אתה

 ַתְחִני   את

 ֶאְחֶנה  אני
 

 ַיְחנּו   הם

 יָנהַתְחֶנְֶ֫   הן

https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=חני&binyan=0
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 ַתְחנּו  אתם

 יָנהַתְחֶנְֶ֫  אתן

 ַנְחֶנה  אנחנו

 

 

4. PRIM. LAR. + TERT. HE: PREF. SEGOL + CHATAF SEGOL 

 

Ryhmään 4 kuuluu alef-, he- ja chet-alkuisia verbejä. Kaikki (vahvat) alef-

alkuiset ovat tässä ryhmässä. Useimpia he- ja chet-alkuisia voidaan taivuttaa 

myös 5-ryhmän mukaan: chataf segolin sijaan voi tulla shva nach. 

 

 ֶיֱאֶרה – ארה√
v. (2x) poimia, kerätä 

     https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=ארי&binyan=0 

 

 ֶיֱאֶרה  הוא

 ֶתֱאֶרה  היא

 ֶתֱאֶרה  אתה

 ֶתֱאִרי   את

 ֶאֱאֶרה  אני
 

 ֶיֱארּו   הם

יָנה   הן  ֶתֱאֶרֶ֫

 ֶתֱארּו  אתם

יָנה  אתן  ֶתֱאֶרֶ֫

 ֶנֱאֶרה  אנחנו

 

 

5. PRIM. LAR. + TERT. HE: PREF. SEGOL + SHVA NACH (rinn.) 

https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=ארי&binyan=0
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Kaikkia tämän ryhmän 5 (segol + shva nach) verbejä voidaan taivuttaa myös 

edellisen 4-ryhmän mukaan (segol + chataf segol). 

 

√ ההג  ֶיְהֶגה – 
v. (28x) puhua itsekseen hiljaisella äänellä, lausua, ääntää, kujertaa 

 

 ֶיְהֶגה  הוא

 ֶתְהֶגה  היא

 ֶתְהֶגה  אתה

 ֶתְהִגי   את

 ֶאְהֶגה  אני
 

 ֶיְהגּו   הם

יָנה   הן  ֶתְהֶגֶ֫

 ֶתְהגּו  אתם

יָנה  אתן  ֶתְהֶגֶ֫

ְחנּו  ֶנְהֶגה  ֲאַנֶ֫

 

 

6. PRIM. ALEF. + TERT. HE: PREF. CHOLAM 

 

Heikkoja primae alef -verbejä on tertiae he -taivutuksessa vain kaksi. 

ְֹ – אבה√ הבְֶאי  
v. BH tahtoa 

 יֹאֶפה – אפה√
v. BH leipoa 

 

Muut alef-alkuiset eli prim. lar. alef + tert. he -verbit kuuluvat 4-ryhmään 

(segol + chataf segol). 
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√ האפ  – ְֹ אֶפהי  
H9 אפה afa (25x) leipoa, paistaa leipää (verbi) 
     https://gen.fi/h9-xph.html 

 

 יֹאֶפה  אהו

 תֹאֶפה  יאה

 תֹאֶפה  האת

 תֹאִפי   את

 ֹאֶפה  יאנ
 

 יֹאפּו   םה

יָנה   ןה  תֹאֶפֶ֫

 תֹאפּו  םאת

יָנה  ןאת  תֹאֶפֶ֫

 נֹאֶפה  אנחנו

 

 

7. PRIM. JOD. + TERT. HE: PREF. CHIRIK–JOD 

 

Primae jod + tertiae he -verbejä on vain kourallinen. Näissä prefiksivokaalina on 

aina chirik, jonka jälkeen jod menettää konsonanttisen äännearvonsa. 

 

 ִייֶרה – ירה√
heittää kohti maalia: v. (80x) heittää, ampua, opettaa, asettaa perustus 

     https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=ירי&binyan=0 

 

 ִייֶרה  הוא

 ִתיֶרה  היא

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2001%20ALEF/H9%2017%20ALEF-PE/h9-xph.docx
https://gen.fi/h9-xph.html
https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=ירי&binyan=0
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 ִתיֶרה  אתה

 ִתיִרי   את

 ִאיֶרה  אני
 

 ִיירּו   הם

 יָנהִתיֶרְֶ֫   הן

 ִתירּו  אתם

 יָנהִתיֶרְֶ֫  אתן

 ִניֶרה  אנחנו

 

 

8. PRIM. NUN + TERT. HE: PREF. CHIRIK (SEGOL) 

 

Primae nun -verbien heikossa taivutuksessa nun sulautuu keskimmäiseen 

radikaaliin aiheuttaen sen kahdennuksen. Näitä heikkoja primae nun ‑verbejä on 

vain neljä. 

 ִיֶטה < ִיְנֶטה*

 

√ הנט  ִיֶטה – 
v. (214x) kääntää, kääntyä, ojentaa, taivuttaa, levittää 

     https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=נטי&binyan=0 

 

 ִיֶטה  הוא

 ִתֶטה  היא

 ִתֶטה  אתה

 ִתִטי   את

 ֶאֶטה  אני
 

https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=נטי&binyan=0
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 ִיטּו   הם

יָנה   הן  ִתֶטֶ֫

 ִתטּו  אתם

יָנה  אתן  ִתֶטֶ֫

 ִנֶטה  אנחנו

 

Muut heikosti taipuvat prim. nun + tert. he -verbit: 

√ הנז  ִיֶזה – 
v. (24x) roiskua, suihkuta 

√ הנצ  ִיֶצה – 
v. (11x) tulla raunioiksi, olla tuhottu 

 ִיֶשה – נשה√
v. (20x) vaatia oikeuksia, luopua oikeuksista 

• 1. (13x) antaa lainaksi, velkoa, vaatia korkoa, 

"vaatia oikeuksia" 

• 2. (7x) unohtaa, "luopua oikeuksista" 

• voidaan taivuttaa nun-kirjaimen osalta myös vahvasti: 

 .pa. impf./fut. yks. 3. mask ִיְנֶשה


