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V1I PA. IMPF./FUT. PRIM. NUN 
 

(päivitelty 7.9.2021) 

 

V HEPREA VERBIT https://gen.fi/v.html 

V1 PA'AL https://gen.fi/v1.html 

V1I PA'AL IMPERFEKTI/FUTUURI https://gen.fi/v1i.html 

V1I Pa. impf./fut. prim. nun 
     https://gen.fi/v1i-1n.html 

 

SISÄLLYSLUETTELO 
 

0. Johdanto 

1. O-imperfekti 

2. A-imperfekti 

 natan, antaa נתן .3

 lakach, ottaa לקח .4

 

 

0. JOHDANTO 

 

Useissa primae nun (פ״נ) -verbeissä tapahtuu impf./fut:ssa nun-kirjaimen 

assimiloituminen: se yhdistyy juuren toiseen kirjaimeen kahdentaen sen. Tämä 

on tyypillistä n-äänteelle: joutuessaan kahden konsonantin väliin se "hyppää 

ujona kirjaimena jälkimmäisen konsonantin taakse kahdennuspisteeksi". Ilmiö 

on tuttu muistakin kielistä. Esim. engl. 

in-legal > illegal 

in-mortal > immortal 

 

Primae nun -verbeissä on sekä o- että a-perfektejä. 

 

Kahdennetun konsonantin alla oleva shva voi hävittää klassisen heprean 

kirjoituskuvasta dagesh chazak ‑pisteen, erityisesti ns. kenemlui-kirjaimista (ks. 

IHT s. 36). Nykyheprean vokalisoidussa kirjoituksessa kahdentava dagesh forte 

-piste kirjoitetaan näkyville. 

 

חּוקִ יִ   [ חּוקִ יִ  ] 

 

Jos juuren toinen konsonantti on kahdentumaton kirjain (laryngaali tai resh), 

niin se estää nunin katoamisen. Nämä verbit taipuvat vahvasti (a-perf). 

Nykyhepreassa monilla prim. nun -verbeillä on muutoinkin rinnakkainen vahva 

taivutus. 
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 ,v. (31x) tehdä aviorikos, huorin נאף√

BH myös harjoittaa epäjumalanpalvelusta 

ַאף נ   י 

 

 .verbillä (antaa) on harvinainen e-impf./fut-נתן

 

Lisäksi on huomattava, että לקח-verbi (ottaa) kuuluu tähän prim. nun 

‑taivutusryhmään. 

 

 

1. O-IMPERFEKTI 

 

√ לפנ  v. (434x) pudota, kaatua (ן לפִ לִ  (jostakin מ  לפִ נִ לִ  /   

> to fall, att falla, zu fallen 

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

 

 לפִ יִ   הּוא

יא  לפִ תִ   ה 

ה  לפִ תִ   ַאתָּ

יפִ תִ    ַאתִ   ל 

י  לפִ אִ   ֲאנ 
 

 לּופִ יִ    ֵהם

נָּהפ ִ תִ    ֵהן[  ]ל 

ם  לּופִ תִ   ַאת 

ן[ נָּהפ ִ תִ   ַאת   ]ל 

נּו ח   לפִ נִ   ֲאַנ 

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

ל .v. (25x) kuihtua, lakastua, pa. inf [נֵָּבל] נבל√ ב  נ   ל 

– voidaan taivuttaa myös vahvan kaavan mukaan 

√ דרנ  v. (31x) luvata, pa. inf. ר ד  ר / ל  ד  נ   ל 

– voidaan taivuttaa myös vahvan kaavan mukaan 

ף .v. (18x) vuotaa, valua, pisaroida, pa. inf נטף√ ט  נ   ל 

– voidaan taivuttaa myös vahvan kaavan mukaan 

 ,v. (9x) vartioida; pitää vihaa (eli vartioida vihaansa) נטר√

pa. inf. ר ט  נ   ל 

– voidaan taivuttaa myös vahvan kaavan mukaan 

ם .v. (35x) kostaa, rangaista, pa. inf נקם√ ק  נ   ל 

– voidaan taivuttaa myös vahvan kaavan mukaan 

 

 

2. A-IMPERFEKTI 
 

√ ענס  v. (146x) matkustaa, "nostaa ylös teltan kiinnitystapit" 

( עִַסִ נִ לִ  (jonnekin לִ   

serkkujuuri √ אנש תאׂשִֵלִָּ v. (650x) nostaa, kantaa (נׂשא)   

 

 עסִַיִ   הּוא

יא  עסִַתִ   ה 

ה  עסִַתִ   ַאתָּ

יסִ תִ    ַאתִ   ע 

י  עסִַאִ   ֲאנ 
 

 עּוסִ יִ    ֵהם
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נָּהַסִ תִ    ֵהן[  ]ע 

ם  עּוסִ תִ   ַאת 

ן[ נָּהַסִ תִ   ַאת   ]ע 

נּו ח   עסִַנִ   ֲאַנ 
 

Samoin taipuvat esim. 

ּהִַ .v. (6x) loistaa, pa. inf (נגּה) נגה√ ג  נ   ל 

חִַ .v. (11x) puskea, pa. inf נגח√ ג  נ   ל 

– voidaan taivuttaa myös vahvan kaavan mukaan 

) v. (150x) koskettaa, lyödä, saapua perille נגע√  ,(jotakin בִ 

pa. inf. ִַע ג  נ  ַעת / ל  ַג   לָּ

עִַ .v. (58x) istuttaa, pa. inf נטע√ ט  נ  ַעת / ל  ַט   לָּ

חִַ .v. (12x) puhaltaa, henkäistä, pa. inf נפח√ פ  נ   ל 

 

 

 NATAN, ANTAA נתן .3

 

Natan-verbillä on harvinainen e-impf./fut. 

 

√ ןנת  v. (2 012x) antaa 

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

 

 ןתִֵיִ   הּוא

יא  ןתִֵתִ   ה 

ה  ןתִֵתִ   ַאתָּ

יתִ תִ    ַאתִ   נ 

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

 נּותִ יִ    ֵהם

 ]נָּהֵת ִתִ    ֵהן[

ם  נּותִ תִ   ַאת 

ן[  ]נָּהֵת ִתִ   ַאת 

נּו ח   ןתִֵנִ   ֲאַנ 
 

 

 LAKACH, OTTAA לקח .4

 

Lakach-verbi kuuluu poikkeuksellisesti prim. nun -verbien taivutusryhmään. 

 

√ חלק  v. (966x) ottaa ִָּתחִַַקִ ל  

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

 

 חקִַיִ   הּוא

יא  חקִַתִ   ה 

ה  חקִַתִ   ַאתָּ

 יחִ קִ תִ    ַאתִ 

י  חקִַאִ   ֲאנ 
 

 חּוקִ יִ    םהִֵ

 ]נָּהחִ ַקִ תִ    ֵהן[

ם  חּוקִ תִ   ַאת 

https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=לקח&binyan=0
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ן[ נָּהַקִ תִ   ַאת   ]ח 

נּו ח   חקִַנִ   ֲאַנ 
 


