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Persoonataivutus 

Preesens Perfekti Preteriti 

y.1.p. aparras aptaras aprus a- ... 

y.2.p. mask. taparras taptaras taprus ta- ... 

y.2.p. fem. taparrasī taptarsī taprusī ta- ... -ī 

y.3.p. iparras iptaras iprus i- ... 

m.1.p. niparras niptaras niprus ni- ... 

m.2.p. taparrasā taptarsā taprusā ta- ... -ā  

m.3.p. mask. iparrasū iptarsū iprusū i- ... -ū 

m.3.p. fem. iparrasā iptarsā iprusā i- ... -ā 

• Duaali esiintyy vain 3. persoonassa, sen tunnus sama kuin 
m.3.p. feminiinillä: i- ... -ā 



Subjekti 

• Subjekti on aina nominatiivissa ja verbi kongruoi tämän kanssa 
suvussa, luvussa ja persoonassa 

 

 wardum iḫliq  ’orja katosi’ 

 wardū iḫliqū  ’orjat katosivat’ 

 amtum iḫtalaq ’orjatar on kadonnut’ 

 amātum iḫtalqā ’orjattaret ovat kadonneet’ 

 

  

 

 



Subjekti 

• Subjekti on aina nominatiivissa ja verbi kongruoi tämän kanssa 
suvussa, luvussa ja persoonassa 

 

 wardum iḫliq  ’orja katosi’ 

 wardū iḫliqū  ’orjat katosivat’ 

 amtum iḫtalaq ’orjatar on kadonnut’ 

 amātum iḫtalqā ’orjattaret ovat kadonneet’ 

 

• 1. ja 2. persoonassa subjekti näkyy yleensä vain verbissä 

  

 aḫliq   ’minä katosin’ 

 

 



Objekti 

• Objekti on akkusatiivissa ja seuraa tyypillisesti subjektia 

• Ilmaisee tekemisen kohdetta 

 

 wardum kaspam išriq  ’orja varasti hopean’ 

 wardū kaspam išriqū  ’orjat varastivat hopean’ 

 amtum bēlessa imḫaṣ  ’orjatar löi omistajartaan’ 

 amātum bēlīšina imḫaṣā ’orjattaret löivät herrojansa’ 

 bēlki amḫaṣ   ’löin herraasi (f.)’ 

  

 

 

 



Adverbiaalit (1/2) 

• Adverbiaaleja ilmaistaan yleisimmin prepositio + genetiivi –
rakenteilla. Adverbiaalin paikka on ennen verbiä. 

 

 wardum kaspam ina ālim išriq  

  ’orja varasti hopean kaupungissa’ 

 



Adverbiaalit (1/2) 

• Adverbiaaleja ilmaistaan yleisimmin prepositio + genetiivi -
rakenteilla. Adverbiaalin paikka on ennen verbiä. 

 

 wardum kaspam ina ālim išriq  

  ’orja varasti hopean kaupungissa’ 

 

 tamkārū kaspam ana malāḫim iddin 

  ’kauppiaat antoivat merimiehelle hopeaa’ 

 

 wardum alpam itti bēlīšu imḫur 

  ’orja sai herraltaan härän’ 

 



Adverbiaalit (2/2) 

• Adverbiaaleja voi luonnollisesti olla useitakin. Esimerkki 
kaksikielisestä Hammurabi-inskriptiosta (RIME 4,347: 10–12) 

 
(Sum.) bàd zimbirki / saḫar-ta / ḫur-saĝ gal-gen7 ... 

(Akk.) BAD3 ša Sipparki / in e-pe-ri / ki-ma KUR ra-bi-im ... 

 

= dūra ša Sippar ina eperi kīma šadim rabîm ... 

”maasta (minä kohotin) Sipparin muurin kuin mahtavan vuoren” 



Kielto 

• Verbi voidaan kieltää partikkelilla ul, jonka paikka on välittömästi 
verbin edellä. 

 

 tamkārum ḫurāṣam ul inaddin       ”kauppias ei anna kultaa” 

 qātka ul amaḫḫaṣ           ”en lyö kättäsi (m.)” 

 

  



Nuolenpääesimerkkejä (1/2) 

ARAD2.MEŠ  KUG.BABBAR  ù-ul  id-di-nu 



Nuolenpääesimerkkejä (1/2) 

ARAD2.MEŠ  KUG.BABBAR  ù-ul  id-di-nu 

 

wardū kaspam ul iddinū ”orjat eivät antaneet hopeaa” 



Nuolenpääesimerkkejä (2/2) 

DAM a-wi-lim KUG.BABBAR  a-na  ARAD2-ša id-di-in 

 



Nuolenpääesimerkkejä (2/2) 

DAM a-wi-lim KUG.BABBAR  a-na  ARAD2-ša id-di-in 

 

aššat awīlim kaspam ana wardīša iddin 

 ”miehen vaimo antoi orjalleen hopeaa” 



Tehtävä 1 

• Yhdistä verbimuodot oikeisiin käännöksiin 

 

 1) addin   hän antaa 

 2) taprus   he (f.) varastavat 

 3) imḫaṣā   he (m.) varastivat 

 4) išriqū   minä annoin 

 5) inaddin   olet (m.) antanut 

 6) tattadin   he löivät (f.) 

 7) išarraqā   sinä (m.) päätit 

  



Tehtävä 1 

• Yhdistä verbimuodot oikeisiin käännöksiin 

 

 1) addin   minä annoin 

 2) taprus   sinä (m.) päätit 

 3) imḫaṣā   he (f.) löivät 

 4) išriqū   he (m.) varastivat 

 5) inaddin   hän antaa 

 6) tattadin   sinä (m.) olet antanut 

 7) išarraqā   he (f.) varastavat 

  



Tehtävä 2 (1/3) 

• Taivuta sanat oikeisiin muotoihin ja laita ne oikeaan 
järjestykseen, jotta ne vastavat käännöstä. 

 

 nadānum (i/i) - kaspam - šarrum - wardum 

 (kuninkaat antoivat hopean orjille) 

 

  

  



Tehtävä 2 (1/3) 

• Taivuta sanat oikeisiin muotoihin ja laita ne oikeaan 
järjestykseen, jotta ne vastavat käännöstä. 

 

 nadānum (i/i) - kaspam - šarrum - wardum 

 (kuninkaat antoivat hopean orjille) 

 

 šarrū kaspam ana wardim iddinū 
 

  



Tehtävä 2 (2/3) 

• Taivuta sanat oikeisiin muotoihin ja laita ne oikeaan 
järjestykseen, jotta ne vastavat käännöstä. 

 

 amtum - ḫalāqum (i/i) - alum 

 (orjattaret ovat kadonneet kaupungissa) 

 

  



Tehtävä 2 (2/3) 

• Taivuta sanat oikeisiin muotoihin ja laita ne oikeaan 
järjestykseen, jotta ne vastavat käännöstä. 

 

 amtum - ḫalāqum (i/i) - ālum 

 (orjattaret ovat kadonneet kaupungissa) 

 

 amātum ina ālim iḫtalqā 
  



Tehtävä 2 (3/3) 

• Taivuta sanat oikeisiin muotoihin ja laita ne oikeaan 
järjestykseen, jotta ne vastavat käännöstä. 

 

 bēlum - kaspum - ul - nadānum (i/i) 

 (en anna herralleni hopeaa) 

 

  



Tehtävä 2 (3/3) 

• Taivuta sanat oikeisiin muotoihin ja laita ne oikeaan 
järjestykseen, jotta ne vastavat käännöstä. 

 

 bēlum - kaspum - ul - nadānum (i/i) 

 (en anna herralleni hopeaa) 

 

 kaspam ana bēlīja ul anaddin 


