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V1P PA. PERF. MED. GEM. 
 

(päivitelty 30.4.2022) 
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1. JOHDANTO 

 

Verbejä, joissa toinen ja kolmas radikaali on sama, kutsutaan mediae 

geminatae -verbeiksi eli kahdennetuiksi (hepr. kfulim, "kahdennetut", ע״ע). 

Nykyhepreassa niitä voidaan yleensä taivuttaa perfektissä myös rinnakkaisen 

vahvan kaavan mukaan. Joillakin verbeillä on pelkästään heikko taivutus, ja 

joillakin kolmannessa persoonassa pelkästään vahva taivutus. 

פּוִלים  כפולים כְּ
 

Myös klassisessa hepreassa esiintyy vahvaa taivutusta, erityisesti kolmannen 

persoonan muodoissa. Lisäksi esiintyy epäsäännöllisiä muotoja. 

 

Toisen ja ensimmäisen persoonan muodoissa oleva juuren ja päätteen välissä 

oleva sidevokaalina toimiva cholam male (vav) voidaan laskea myös juuren 

kolmanneksi kirjaimeksi. 
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Mediae geminatae -juuri kuuluukin läheisesti yhteen vastaavan tertiae he -juuren 

kanssa. 

 

 

2. PA. PERF. MED. GEM. -TAIVUTUS 

 

 (162x, 1. Moos. 2:11) (ַסב myös) .v סבב√
     https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=סבב&binyan=0 

 

ב בֹּ ב \ בולסב ִלסְּ ב \ בולס ָלסֹּ  בולס ִלסֹּ
pa. intr. & trans. BH kiertää, kulkea ympäri, ympäröidä 
 

ב ָסַבב – סֹוֵבב בֹּ ב ִיסְּ בֹּ  סְּ

ב ַסב – ַסב ב \ ָיסֹּ ב ִיסֹּ  סֹּ

 

ִסָבה  בהימס מְּ
fem. [mem-nom.] 

[– 1. (1x, Job 37:12) ympyrä] 

– 2. PBH perhe-, suku-, ystävä-, työ- tms. juhla, tapahtuma tai kokous, 

"pyöreän pöydän ääressä keskustelevat/aterioivat" 

– 3. MH syy 
 

ֶבת סֹוֵבב ִבים סֹוֶבֶ֫ בֹות סֹובְּ  סֹובְּ

 ַסבֹות ַסִבים ַסָבה ַסב
 

vahva     heikko 

 ַסב     ָסַבב  הּוא

ָבה  ִהיא בְּ בָָּ  saveva  ָסָֽ  הַסֶ֫

תָָּ  ַאָתה בְּ ֹו     ָסַבֶ֫  תַָָּסבֶ֫

תְָּּ   ַאתְָּּ  תַסבֹו     ָסַבבְּ

ִתי  ֲאִני בְּ ֹו    ָסַבֶ֫  ִתיַסבֶ֫

https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=סבב&binyan=0
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בּו ֵהן \ ֵהם בְּ ב  savevu  ָסָֽ  ּוַסֶ֫

ֶתם  ַאֶתם ַבבְּ  ֶתםַסבֹו    סְּ

ֶתן  ַאֶתן ַבבְּ  ֶתןַסבֹו    סְּ

נּו חְּ נּו  ֲאַנֶ֫ בְּ ֹו     ָסַבֶ֫  נּוַסבֶ֫
 

דָקדַָּ  intr. (15x) taivuttaa päänsä, kumartua, polvistua 1 קדד 

(vain heikko taivutus) 

– lisäksi rinnakkainen ָקָדה tertiae he -taivutus 

– vrt. 2 קדד ָקַדד trans. PBH leikata, porata (vain vahva taivutus) 

 

 ַקדֹות ַקִדים ַקָדה ַקד

 קֹודֹות קֹוִדים קֹוָדה קֹוֶדה 
 

 ָקָדה   דקַָּ  הּוא

דָָּ  ִהיא ָתה  הַקֶ֫ דְּ  ָקָֽ

ֹו  ַאָתה יתָָּ  תַָָּקדֶ֫  ָקִדֶ֫

 ָקִדית  תַקדֹו   ַאתְָּּ

ֹו  ֲאִני יִתי  ִתיַקדֶ֫  ָקִדֶ֫
 

ד ֵהןָּ\ֵָּהם  ָקדּו  ּוַקֶ֫

ִדיֶתם ֶתםַקדֹו  ַאֶתם  קְּ

ִדיֶתן  ֶתןַקדֹו  ַאֶתן  קְּ

נּו חְּ ֹו  ֲאַנֶ֫ ינּו  נּוַקדֶ֫  ָקִדֶ֫
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 v. (78x) piirittää suosiolla, suoda armosta חנן ָחַנן

(NH sekä vahva että heikko taivutus) 

 

med. gem. & prim. lar. & tert. nun 
 

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

ֶנת חֹוֵנן ִנים חֹוֶנֶ֫ נֹות חֹונְּ  חֹונְּ
 

(rinnakkainen vahva taivutus) 

 ָחַנן   ןחַָּ  הּוא

נָָּ  ִהיא ָנהָחָָּֽ  הַחֶ֫  נְּ

תָָּ  תָָֹּוַחנֶָּ֫  ַאָתה נְּ  ָחַנֶ֫

תְָּּ  תֹוַחנ   ַאתְָּּ  ָחַננְּ

ִתי  ִתיֹוַחנֶָּ֫  ֲאִני נְּ  ָחַנֶ֫
 

נ ֵהןָּ\ֵָּהם נּוָחָָּֽ  ּוַחֶ֫  נְּ

ֶתםחֲָּ ֶתםֹוַחנ  ַאֶתם  ַננְּ

תֶָּחֲָּ  ֶתןֹוַחנ  ַאֶתן  ןַננְּ

נּו חְּ  ּונָחַנֶָּ֫  נּוֹוַחנֶָּ֫  ֲאַנֶ֫
 

 

3. LISÄÄ ESIMERKKEJÄ 

 

 v. (42x) ryöstää בזז√

     https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=בזז&binyan=0 
– NH sekä vahva että heikko taivutus, 3. pers. vain vahva 

 

 "v. (16x) juhlia, "pyörähdellä juhlakulkueessa חגג√

     https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=חגג&binyan=0 
– NH sekä vahva että heikko taivutus, 3. pers. vain vahva 

https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=חנן&binyan=0
https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=בזז&binyan=0
https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=חגג&binyan=0
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 סבב√
     https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=סבב&binyan=0 
v. intr. & trans. (162x) kiertää, kulkea ympäri, ympäröidä 

– BH/NH sekä vahva että heikko taivutus 
 

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

v. (79x) olla vähäinen, kevyt, nopea 

– BH/NH heikko taivutus 

ל  .pa. inf ָלקֹּ

 

 תשש√

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

– NH sekä vahva että heikko taivutus 

 

Nykyhepreassa pelkästään heikosti taipuva kfulim-verbejä on vain muutama. 

 

Esim. 

 

 ,II intr. PBH olla häpeätön, ylpeä, röyhkeä גסס ָגַסס

loukkaava (taipuu vain heikosti) 

vrt. גסס ָגַסס I intr. PBH olla kuolemaisillaan 

(taipuu vahvasti) 

 

דָקדַָּ  I intr. (15x) taivuttaa päänsä, kumartua, polvistua קדד 

(vain heikko taivutus) 

קֹוד ד] ָקדְּ קֹּ דודקוק [ָקדְּ  mask. (11x) päälaki 

דדַָּקָָּ  I taivuttaa päänsä, kumartua, polvistua -verbin 

heikon kfulim-taivutuksen voi ohittaa käyttämällä sen 

rinnakkaista samaa tarkoittavaa verbiä 

הדָָּקָָּ  ,PBH taivuttaa päänsä, kumartua קדה 

polvistua 

https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=סבב&binyan=0
https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=קלל&binyan=0
https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=תשש&binyan=0
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vrt. קדד ָקַדד II trans. PBH leikata, porata (taipuu vahvasti) 

 

 olla kevyt, vähäinen, nopea (vain heikko taivutus) (79x) קלל ָקַלל

 

 (vain heikko taivutus) (24x) רבב ָרַבב

– 1. (23x) olla suuri, runsaslukuinen, laaja, 

tulla suureksi, runsaaksi 

 רבה ָרָבה
– 2. (1x) ampua kohti maalia, to shoot 

 ירה ָיָרה
Olla suuri -merkityksessä kfulim-taivutuksen voi ohittaa 

käyttämällä samaa merkitsevää 

 verbiä- ָרָבה


