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1. JOHDANTO
Med. vav–jod eli onttojen verbien ( )ע״ויsanakirjamuotona käytetään infinitivus
constructus -muotoa, jossa näkyy keskimmäinen heikko radikaali. Impf.fut. on
siten helppo muodostaa: lisätään juuren eteen persoonatunnuksena toimiva
prefiksi ja tarvittaessa loppuun suffiksi.
Verbin pitkä vartalovokaali on yleensä painollinen. Painollista tavua edeltävä
avotavuinen prefiksi saa verbeissä pitkän vokaalin, yleensä kamatsin.
Suurin osa ontoista verbeistä on u-vartaloisia. Klassisessa hepreassa joillakin
verbeillä esiintyy samasta juuresta sekä i- että u-vartaloisia muotoja.
Nykyhepreassa nämä ovat u-vartaloisia.

 דוןdun [ ]דיןv. (24x, H1696) tuomita,

√

käyttää tuomio- tai hallintavaltaa, ajaa oikeudessa asiaa

] ָיָדָין[ יָדּון
Nykyhepreassa i-vartalo esiintyy lähinnä vain seuraavilla verbeillä:

 ריבv. (68x, H7070) riidellä יָריב

√
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 שיםsim v. (586, H7336) asettaa, panna יָשים

√

 סיחv. PBH sanoa, puhua (kirjakieltä) [ שיחsiach (20x, H7332)]
ָ]יָשיחָ[ יָסיח

√

 שירshir v. (86x, H7666) laulaa יָשיר

√

O-vartalo on harvinainen. Nykyhepreassa esiintyvät vain verbit:

 בואbo v. (2 565, H0886) tulla (+ tert. alef) יָבֹוא

√

 בושbosh (109x, H0909) hävetä ( יֵבֹושhuom. e-prefiksi)

√

Klassisessa hepreassa ja nykyheprean kirjakielessä käytettävillä monikon
feminiinimuodoilla on rinnakkainen pitempi taivutus:
[

 תָ ֹ֫ק ְמנָהrinn. קּומינָה
ֹ֫ ] ְת

Näissä klassisissa lyhyemmissä muodoissa vartalon loppu-nun ja päätteen
nun assimiloituvat:

 תלונה תָ ֹ֫לנָהhe yöpyvät tai te yövytte
√ לוןlun [ ]ליןyöpyä
2. U-VARTALO

 קוםkum v. (629x, H6682) nousta ylös makuulta tai kuolleista

√

הּואָיָקּום
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היאָתָ קּום
אתָ הָתָ קּום
א ְתָתָ קָֹּ֫ומי
אֲניָאָָקּום
הֵ םָי ָֹ֫קּומּו
[קּומינָה
ֹ֫ ]הֵ ןָתָ ֹ֫ק ְמנָה או ְת
]תקומנה או תכומינה

[

אתםָתָ ֹ֫קּומּו
[קּומינָה
ֹ֫ ]אתןָתָ ֹ֫ק ְמנָה או ְת
]תקומנה או תכומינה

[

א ֲֹ֫נחְ נּוָ ָנָקּום
3. U-VARTALO + TERT. LAR.

 זועzua v. (3x, H1999) vapista, väristä ָיָזּוע

√

 נוחnuach v. (142x, H4868) levätä ָיָנּוח

√

 נועnua v. (40x, H4877) liikkua ָיָנּוע

√

 שוחsuach v. (1x, H7300) kuljeskella ָיָשּוח

√

4. I-VARTALO

 שיםsim v. (586x, H7336) asettaa, panna

√
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הּואָיָשים
היאָתָ שים
אתָ הָתָ שים
א ְתָתָ ֹ֫שימי
אֲניָאָָשים
הֵ םָי ָֹ֫שימּו
ימינָה[
]הֵ ן תָ שֵֹ֫ ְמנָה או ְתש ֹ֫
אתםָתָ ֹ֫שימּו
ימינָה[
]אתן תָ שֵֹ֫ ְמנָה או ְתש ֹ֫
א ֲֹ֫נחְ נּוָ ָנָשים
 BO, TULLAבוא

 bo v. (2 565x, H0886) tulla tai mennä sisäänבוא

√

med. vav–jod + tert. alef

ע״וי  +ל״א
הּואָיָבֹוא
היאָתָ בֹוא
אתָ הָתָ בֹוא
א ְתָתָ ֹ֫בֹואי
אֲניָאָ בֹוא
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הֵ םָי ָֹ֫בֹואּו
בֹואינָה[
]הֵ ןָתָ ֹ֫בֹואנָהָאֹו ְת ֹ֫
אתםָתָ בָֹֹ֫ואּו
בֹואינָה[
]אתןָתָ ֹ֫בֹואנָהָאֹו ְת ֹ֫
א ֲֹ֫נחְ נּוָנָבֹוא
) BOSH, HÄVETÄ (keskenבוש

) (huom. e-prefiksiיֵבֹוש  bosh v. (109x, H0909) hävetäבוש

√

הּואָ
היאָ
אתָ הָ
א ְתָ
אֲניָ
הֵ םָ
]הֵ ןָ
אתםָ
]אתןָ
א ֲֹ֫נחְ נּוָ

5

6.

