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Heikkojen verbien tyypit 

• Heikoilla verbeillä yksi tai useampi radikaali on /ˀ j w/ 

 

 I infirmae  ”alusta heikot” 

 II infirmae  ”keskeltä heikot” 

 III infirmae  ”lopusta heikot” 

 

• Saanan kirjassa käytetään termejä I-a = ”ensimmäiseltä 
radikaaliltaan alef”, III-j ”viimeiseltä radikaaliltaan yod” jne. 



III Infirmae 

• Lopusta heikot verbit muistuttavat eniten vahvoja verbejä 

• R3 näkyy taivutusmuodoissa vokaalina seuraavasti 

• Esimerkkinä preesens R1·a·R2·R2·V2·R3 

 

 ˀ /a, e/ 

 w /u/ 

 j /i/ 

 

 



III Infirmae 

• Lopusta heikot verbit muistuttavat eniten vahvoja verbejä 

• R3 näkyy taivutusmuodoissa vokaalina seuraavasti  

• Esimerkkinä preesens R1·a·R2·R2·V2·R3 

 

 ˀ /a, e/  *kallaˀ 

 w /u/   

 j /i/ 

 

 



III Infirmae 

• Lopusta heikot verbit muistuttavat eniten vahvoja verbejä 

• R3 näkyy taivutusmuodoissa vokaalina seuraavasti  

• Esimerkkinä preesens R1·a·R2·R2·V2·R3 

 

 ˀ /a, e/  *kallaˀ 

 w /u/  *mannuw 

 j /i/ 

 

 



III Infirmae 

• Lopusta heikot verbit muistuttavat eniten vahvoja verbejä 

• R3 näkyy taivutusmuodoissa vokaalina seuraavasti  

• Esimerkkinä preesens R1·a·R2·R2·V2·R3 

 

 ˀ /a, e/  *kallaˀ 

 w /u/  *mannuw 

 j /i/  *qabbij 

 

 



III Infirmae 

• Lopusta heikot verbit muistuttavat eniten vahvoja verbejä 

• R3 näkyy taivutusmuodoissa vokaalina seuraavasti  

• Esimerkkinä preesens R1·a·R2·R2·V2·R3 

 

 ˀ /a, e/  *kallaˀ  > kalla 

 w /u/  *mannuw > mannu 

 j /i/  *qabbij > qabbi 

 

• Vokaaliluokka kertoo historiallisen radikaalin 

 



III Infirmae-verbien taivutus (1/6) 

• Jos verbimuoto on päätteetön, se loppuu lyhyeen vokaaliin 

 

 ikalla  ’hän pysäyttää’ 

 iḫaddu  ’hän iloitsee’ 

 



III Infirmae-verbien taivutus (1/6) 

• Jos verbimuoto on päätteetön, se loppuu lyhyeen vokaaliin 

 

 ikalla  ’hän pysäyttää’ 

 iḫaddu  ’hän iloitsee’ 

 

• Vokaaliset päätteet kontraktoituvat loppuvokaaliin 

 

 ikallû  ’he pysäyttävät’ *< ikallaˀū 

 iḫaddû  ’he iloitsevat’  *< iḫadduwū 

 



III Infirmae-verbien taivutus (2/6) 

• Huomaa, että verbaaliadjektiivi ja infinitiivi näyttävät samalta 

 

 kalûm  ’pysäyttää’ < *kalāˀum 

 kalûm  ’pysäytetty’ < *kaliˀum 

 ḫadûm  ’iloita’  < *ḫadāwum 

 ḫadûm  ’iloinnut’ < *ḫadiwum 

 

 



III Infirmae-verbien taivutus (2/6) 

• Huomaa, että verbaaliadjektiivi ja infinitiivi näyttävät samalta 

 

 kalûm  ’pysäyttää’ < *kalāˀum 

 kalûm  ’pysäytetty’ < *kaliˀum 

 ḫadûm  ’iloita’  < *ḫadāwum 

 ḫadûm  ’iloinnut’ < *ḫadiwum 

 

• Mikäli loppuvokaali on /i/ tai /e/ ja pääte alkaa vokaalilla /a/, 
kontraktio jää usein toteutumatta 

 

 ibanniā ’he (f.) rakentavat’ 

 



III Infirmae-verbien taivutus (3/6) 

• Esimerkkejä persoonataivutuksesta 

 

 aqabbi  ’puhun’  < *aqabbij 

 taqabbi ’puhut (m.)’  < *taqabbij 

 taqabbî ’puhut (f.)’  < *taqabbijī 

 iqabbi  ’hän puhuu’  < *iqabbij 

 niqabbi ’puhumme’  < *niqabbij 

 taqabbiā ’puhutte’  < *taqabbijā 

 iqabbû  ’puhuvat (m.)’  < *iqabbijū 

 iqabbiā ’puhuvat (f.)’   < *iqabbijā 



III Infirmae-verbien taivutus (4/6) 

• Koska III infirmae-verbit päättyvät historiallisesti 
konsonanttiin, ventiivin allomorfi määräytyy tämän mukaan 

 

 iqabbi  ’hän sanoi’ 

 iqabbiam ’hän sanoi minulle’ < *iqabbijam 

 

 ikalla  ’hän pidätti’ 

 ikallâm  ’hän pidätti täällä’ < *ikallaˀam 



III Infirmae-verbien taivutus (4/6) 

• Koska III infirmae-verbit päättyvät historiallisesti 
konsonanttiin, ventiivin allomorfi määräytyy tämän mukaan 

 

 iqabbi  ’hän sanoi’ 

 iqabbiam ’hän sanoi minulle’ < *iqabbijam 

 

 ikalla  ’hän pidätti’ 

 ikallâm  ’hän pidätti täällä’ < *ikallaˀam 

 

• Ei siis **iqabbim tai **ikallam! 

• Vrt. suomen venettä (eikä **veneä) <*veneh-tä 



III Infirmae-verbien taivutus (5/6) 

• Jos III infirmae-verbiä seuraa konsonanttialkuinen tunnus, 
loppuvokaali pitenee 

 

 iqabbīma ’hän sanoo ja ...’ 

 aqabbīšum ’sanon hänelle (m.)’ 

 

• Sama koskee feminiinimuotoisia verbaaliadjektiiveja parist- 

 

 kalûm  ’pidätetty (m.)’ < *kaliˀ-u-m 

 kalītum ’pidätetty (f.)’  < *kaliˀ-t-u-m 



III Infirmae-verbien taivutus (6/6) 

• Jos vartalovokaali on /e/, se aiheuttaa vokaaliharmonian 

• Harmonia toteutuu vain verbin alkuun päin 

• Vokaali /a/ värittyy /e/:ksi 

 

 ešemme ’kuulen’ < *ašamme < *ašammaˁ 

 tešemme ’kuulet (m.’) < *tašamme < *tašammaˁ 



III Infirmae-verbien vartalot 

’pysäyttää’ ’kuulla’ ’rakentaa’ ’laskea’ 

/a/ /e/ /i/ /u/ 

Infinitiivi kalûm šemûm banûm manûm 

Verbaaliadj. kalûm šemûm banûm manûm 

Statiivi kali šemi bemi manu 

Preesens kalla šemme bammi mannu 

Preteriti kla šme bni mnu 

Perfekti ktala šteme btami mtanu 



III Infirmaen persoonataivutus 

PREESENS PRETERITI PERFEKTI STATIIVI 

y.1.p. abanni abni abtani baniāku 

y.2.p. mask. tabanni tabni tabtani baniāta 

y.2.p. fem. tabannî tabnî tabtanî baniāti 

y.3.p. ibanni ibni ibtani bani (m.), baniāt (f.) 

m.1.p. nibanni nibni nibtani Baniānu 

m.2.p. tabanniā tabniā tabtaniā baniātunu, baniātina 

m.3.p. mask. ibannû ibnû ibtanû banû 

m.3.p. fem. ibanniā ibniā ibtaniā baniā 



III Infirmaet joissa R1 = n 

• Loppuheikot verbit joissa R1 on /n/ voivat olla hankalia 
tunnistaa. Esimerkkinä nadûm ’heittää’ ja nabûm ’nimetä’ 

 

 inaddi  ’hän heittää’  < *inaddij 

 iddi  ’hän heitti’  < *indij 

 ittadi  ’hän on heittänyt’ < *intadij 

 

 inabbi  ’hän nimeää’   

 ibbi  ’hän nimesi’ (SB myös imbi) 

 ittabi  ’hän on nimennyt’  



Tehtävä 

• Muodosta verbistä ḫadûm vahvoja verbejä vastaavat muodot 
juuri: ḫdw (u/u) 

 

 iparrasū 

 iptarsā 

 aprus 

 parsāku 

 niprusam 

 aptarassum 



Tehtävä 

• Muodosta verbistä ḫadûm vahvoja verbejä vastaavat muodot 
juuri: ḫdw (u/u) 

 

 iparrasū  iḫaddû 

 iptarsā   iḫtadâ 

 aprus   aḫdu 

 parsāku  ḫadâku 

 niprusam  niḫdâm 

 aptarassum  aḫtadūšum 


