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I Infirmae 

• I Infirmae-verbeissä R1 on heikko, esim. /w j ˀ/ 

• Saanan kirjassa verbien luokat ovat I-a I-e, I-j ja I-w. 



I-alef 

• I-a-verbien esimerkkivartalot verbille ˀkl (a-u) ’syödä’ 

 

 Infinitiivi akālum   < *ˀakālum 

 V. Adjektiivi aklum, akiltum < *ˀakilum, ˀakiltum 

 Statiivi  akil   < *ˀakil 

 Preesens kkal   < *ˀakkal 

 Preteriti kul   < *ˀkul 

 Perfekti takal   < *ˀtakal 

 

• Kun vartaloon lisätään vokaaliloppuinen prefiksi, vokaali 
pitenee: ākul ’minä söin’ <*a-ˀkul ellei jäljessä ole geminaatta 



I-alef 

• Esimerkkejä I-alef-verbien persoonamuodoista 

 

 ikkal ’hän syö’   < *iˀakkal 

 īkul ’hän söi’   < *iˀkul 

 tākul ’sinä (m.) söit’   < *taˀkul 

 ītakal ’hän on syönyt’  < *iˀtakal 

 ītaklū ’he (m.) ovat syöneet’  < *iˀtakalū 

 

• Kouwenbergin (2010) mukaan prefiksin vokaalin on pitkä myös 
preesensin 3. persoonassa: īkkal < *yiˀakkal 



I-jod ja I-e 

• Verbien muodot ovat identtisiä I-alef –verbien kanssa, mutta 
niissä tapahtuu vokaaliväritys /a/ > /e/ 

• Esimerkkinä ˀpš (a/u) ’tehdä’; I-jod-verbien vokaaliluokka on (i/i) 

 

 Infinitiivi epēšum  < *ˀapāšum 

 V. Adjektiivi epšum, epištum < *ˀapišum, ˀapištum 

 Statiivi  epiš   < *ˀapiš 

 Preesens ppeš   < *ˀappiš 

 Preteriti puš   < *ˀpuš 

 Perfekti tepeš   < *ˀtapaš 



I-jod ja I-e 

• Persoonaprefiksien vokaali /a/ värittyy myös /e/:ksi 

 

 ēpuš ’minä tein’  < *a-ˀpuš 

 tēpušā ’te (f.) teitte’  < *ta-ˀpuš-ā 

 

• I-jod-verbeissä vartalovokaali näkyy /i/:nä, mutta prefiksit ja 
infiksit joissa on /a/ värittyvät /e/:ksi. 

 

 inniq ’hän imee’  < *i-jenniq < *i-janniq 

 tenniq ’sinä imet’  < *ta-jenniq < *ta-janniq 



I-waw 

• Jaetaan adjektiivisiin ja aktiivisiin verbeihin 

• Adjektiivisten verbien taivutus vastaa I-yod -verbejä muutamin 
poikkeuksin. Esimerkkinä wqr (i/i) ’olla arvokas’ 

 

 Infinitiivi waqārum  < *waqārum 

 V. Adjektiivi warqum, waqirtum < *wariqum, waqirtum 

 Statiivi  wariq   < *wariq 

 Preesens rriq   < *warriq 

 Preteriti riq   < *wriq 

 Perfekti ttariq   < *wtariq 



I-waw 

• Adjektiivisten verbien persoonataivutusta. Esimerkkinä wqr (i/i) 
’olla arvokas’ 

 

 arriq  ’olen arvokas’ 

 āriq  ’olin arvokas’ 

 ātariq  ’olen ollut arvokas’ 

  

 ītariqā  ’he (f.) olivat olleet arvokkaita’ 

  



I-waw 

• Aktiivisissa verbeissä vartalot vastaavat adjektiivisia verbejä, 
mutta persoonaprefiksit pyöristyvät radikaalin w edellä 
preesensissä ja perfektissä: wšb (a/i) ’istua’ 

• Perfektissä *w-ta > tta 

 

 uššab  ’istun’   < *a-waššab 

 ūšib  ’istuin’   < *a-wšib 

 attašab ’olen istunut’  < *a-wtašab 

 uššabū  ’he (m.) istuvat’  < *i-waššab 

 ūšibū  ’he (m.) istuivat’  < *i-wšib 

 ittašbū  ’he (m.) ovat istuneet’ < *i-wtašab-ū 

 



II Infirmae 

• Toiselta radikaaliltaan heikot verbit jaetaan neljään luokkaan 

 

 II-ū  kânum  < *kawānum (Ass. kuānum) 

 II-ī  qâšum  < *qijāšum (Ass. qiāšum) 

 II-ā  bâšum  < *baˀāšum 

 II-ē  bêlum  < *baˁālum 

 

• II-ē-verbeissä historiallinen radikaali voi olla mm. ḥ, ˁ tai ˀ 



II Infirmaen vartalot 

• Preesensissä päätteetön vartalo on muotoa R1·â·R3 

 

 ibâš  ’hän on olemassa’ < *i-baˀˀaš 

 idâk  ’hän kuolee’  < *i-dawwak 

 iqâš  ’hän antaa’  < *i-qajjaš 

 

• Jos muodossa on vokaalialkuinen pääte: R1·V·R3·R3 

 

 ibaššū  ’he ovat olemassa’  

 idukkū  ’he kuolevat’ 

 iqiššū  ’he antavat’ 

 



II Infirmaen vartalot 

• Preteritissä vartalo on R1·V̅·R3 

 

 ibāš  ’hän oli olemassa’ < *i-bˀaš 

 idūk  ’hän kuoli’  < *i-dwuk 

 iqīš  ’hän antoi’  < *i-qjiš 

 

• Prefektissä vartalo on R1·t·V ̅·R3 

  

 ibtāš  ’hän on ollut olemassa’ < *i-btaˀaš 

 iddūk  ’hän on kuollut’  < *i-dtawak 

 iqtīš  ’hän on antanut’  < *i-qtajaš 

 



II Infirmaen vartalot 

• Statiivin ja verbaaliadjektiivin vokaalit vaihtelevat 

 

 I-ā  bāš 

 I-ē  bēl 

 I-ū  dīk 

 I-ī  ţāb, qīš 



Äänteenmuutoksista 

Päätteettömät muodot 

 

*aw > ū *idawwak >   idūwak >  idâk 

*aj > ī  *iqajjaš >   iqījaš >  iqâš 

*aˀ > ā  *ibaˀˀaš >   *ibāˀaš >  ibâš 

*aˁ > ē   *ibaˁˁal >   *ibēˁal? > ibêl 

 

Päätteelliset 

 

*ikawwanā    >    ikūwanā    >    *ikūwnā    > ikunnā 

*iqajjašā   >    iqījašā    >    *iqījšā    >    iqiššā 

 

 


