
Johtamisesta yleisesti (suomi)

✤ Johtaminen tarkoittaa uusien sanojen muodostamista johtimien avulla, esim.

✤ sana > sanasto > sanastollinen (sanaluokka voi vaihtua)

✤ esim. laulaa > laulaja (-jA = tekijäjohdin, hyvin produktiivinen)

✤ Tietty johdostyyppi muuttaa usein merkitystä tietyllä tavalla, esimerkkejä verbeistä

✤ -ttA-johdos: uida > uittaa, tottua > totuttaa, pestä > pesettää (kausatiivisuus, aiheuttaminen)

✤ -UtU-johdos: pestä > peseytyä, pukea > pukeutua (refleksiivisyys, itseen kohdistettu tekeminen)

✤ -skele-johdos: itkeä > itkeskellä, lukea > lueskella, laulaa > lauleskella
(toistuvuus/keventäminen)

✤ Aina ei merkitystä ei voi päätellä kaavamaisesti, esim.

✤ viettää > vietellä (vrt. laulaa > laulella), oppia > opiskella (vrt. edellä -skele-johdos)

✤ Aina kantasana ei ole selvä, esim. kirvellä, udella

Johtamisesta hepreassa

✤ Verbeistä substantiiveja

✤ (johdin yleinen substantiivijohdin-מ-) ’tuomio’ ִמְׁשָּפט < ’tuomita’ ָׁשַפט

✤ Substantiiveista verbejä

✤ ’olla kuninkaana’ ָמַל* < ’kuningas’ ֶמֶל*

✤ Verbeistä (eri merkityksisiä) verbejä

✤ tehdä kuninkaaksi’ (kausatiivisuus)’ ִהְמִלי* < ’olla kuninkaana’ ָמַל*

✤ hepreassa hyvin rajatut ja produktiiviset verbijohdokset => johdetut
verbivartalot osaksi verbitaivutusta
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Johdetut vartalot – nimitykset

✤ Johdettujen vartaloiden nimet tulevat siitä, miten verbi פעל ’tehdä’
vokalisoitaisiin (lausuttaisiin) perf. yks. 3. mask. (jos se olisi säännöllinen)

intensiivivartalot kausatiivivartalot

aktiivinen
qal

ָּפַעל
piʿʿel

ל ִּפּעֵ
hifʿil

ִהְפִעיל

passiivinen nifʿal

 ִנְפַעל

puʿʿal

ל ֻּפּעֵַ
hofʿal

ָהְפַעל

refleksiivinen
hitpaʿʿel

ל ִהְתַפּעֵ

✤ Merkityksen perusteella johdetut vartalot voidaan jaotella kahden kategorian
mukaisesti 1. (perus-)intensiivi-kausatiivi ja 2. aktiivi-passiivi-refleksiivi

Johdetut vartalot – merkitykset

✤ Säännöllinen verbi ָקַטל ’tappaa’, teoreettiset merkitykset

intensiivivartalot kausatiivivartalot

aktiivinen
qal

”tappaa”

piʿʿel

”tappaa intensiivisesti”

hifʿil

”tapattaa”

passiivinen nifʿal

”tulla tapetuksi”

”tappaa itsensä”

puʿʿal

”tulla intensiivisesti tapetuksi”

hofʿal

”tulla tapatetuksi”

refleksiivinen
hitpaʿʿel

”tappaa intensiivisesti itsensä”

✤ Huom. 1: myös muut merkitykset mahdollisia => pitää aina tarkistaa sanakirjasta (vrt. opiskella)

✤ Huom. 2: kaikista verbeistä ei esiinny kaikkia taivutusvartaloita, ei välttämättä myöskään qal-vartaloa (vrt.
udella)
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Johdetut vartalot – muodostaminen

✤ Säännöllinen verbi ָקַטל ’tappaa’, perf. yks. 3. mask.

intensiivivartalot kausatiivivartalot

aktiivinen
qal

 ָקַטל
”tappaa”

piʿʿel
 ִקֵּטל

”tappaa intensiivisesti”

hifʿil
 ִהקִטיל

”tapattaa”

passiivinen

nifʿal
 ִנְקַטל

”tulla tapetuksi”

”tappaa itsensä”

puʿʿal
 ֻקַּטל

”tulla intensiivisesti tapetuksi”

hofʿal
 ָהְקַטל

”tulla tapatetuksi”

refleksiivinen
hitpaʿʿel
 ִהְתַקֵּטל

”tappaa intensiivisesti itsensä”

tunnuksena 2. rad. kahdennus tunnuksena etuliite ה

tunnuksena 
etuliite נ

 usein יִ
tunnusomaista 

hif.

Johdetut vartalot eri muodoissa

qal nif. pi. hif.

perf. ָקַטל ִנְקַטל ִקֵּטל ִהְקִטיל
– nif‛al – pi‛‛el – hif‛īl

impf ִיְקטֹל ִיָּקֵטל ְיַקֵּטל (ַיְקֵטל .juss)  ַיְקִטיל
– ens. juurikonsonantti kahdentuu
– ens. juurikonsonantin alla ָ

– kesk. juurikonsonantti kahdentuu
– prefiksin alla ְ

– toisen ja kolmannen juurikonsonantin 
välissä  ִי

– prefiksin alla ַ
imp. ְקטֹל ִהָּקֵטל ַקֵּטל ַהְקֵטל

– impf. & prefiksi pois – impf. & prefiksin tilalle ה – impf. & prefiksi pois – juss. & prefiksin tilalle ה
inf. c. ְקטֹל ִהָּקֵטל ַקֵּטל ַהְקִטיל

– saman näköinen kuin imp. – saman näköinen kuin imp. – saman näköinen kuin imp. – saman näköinen kuin imp. 
+ hif. tunnusmerkki ִי

partis. akt. קֵֹטל / pass. ָקטּול ִנְקָטל ְמַקֵּטל ַמְקִטיל
– akt. vokaalit  ”Joosef”-kaavalla
– pass. vokaalit  ”Baarūk”-kaavalla

– kuin perf. mutta vokaali ’a’ pitenee – prefiksi -מ, vokaalit kuin impf. – prefiksi -מ, vokaalit kuin impf.
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