
Sumerin peruskurssi 2015 – Väliviikon tehtävien vastaukset

1) Käännöstehtävä

Translitteroi ja käännä.

1-2 ᵈnanše / šeš-gar-ra Šešgaran Nanšelle;
3 en-te:me-na Enmetena
4-5 énsi(PA.TE.SI) / lagaš(NU11.BUR.LA)ki Lagašin hallitsija,
6-7 šag4 pàd-da ᵈnanše Nanšen valittu,
8-10 dumu en-an-na-túm / énsi / lagaški-ka-ke4 Enannatumin, Lagašin hallitsijan poika;
11 ig eren bábbar oven valkoisesta setristä
12 mu-na-dím hänelle rakensi,
13 nam-til-la-ni-šè (ja) hänen elämänsä hyväksi
14 é-a mu-na-de6 

     tai: mu-na-kurx(DU)}
temppeliin sen vei hänelle.

Kommentteja

13. nam-til-la-ni-šè "elämänsä hyväksi" eli "tehdäkseen oman elämänsä pitkäksi".



2) Kielioppitehtäviä

2.1. Tehtävä liittyy kirjan lukuun 8 sekä luvun 9 konjugaatioprefiksejä ja 
dimensionaaliprefiksejä koskeviin alalukuihin.

Käännä alla olevat lauseet ja kerro onko verbimuoto ḫamṭu (perfektiivi) 
vai marû (imperfektiivi). Voit kääntää perfektiivin suomen imperfektinä 
ja imperfektiivin preesensinä (esim. juoksi ~ juoksee).

a) lugal-e é mu-dù-e 
"kuningas rakentaa temppelin"
(marû: -e)

b) é-ta dumu mu-ĝen 
"poika tuli talosta"
(ḫamṭu: suppleettinen vartalo ĝen)

c) ki-bi-šè alan diĝir-ra-na mu-ši-ĝá-ĝá
"hän asettaa jumalansa patsaan paikalleen"
(marû: reduplikaatio ĝá-ĝá)

d) me-šè* ba-du-un
"minne olet menossa?"
(marû: suppleettinen vartalo du)

e) gardu mu-e-dab5-bé
"sotilas vangitsee sinut"
(marû: -e, gardu ei voi olla objekti, koska prefiksinä e- eikä b-)

f) énsi lagaški-ke4 é in-dù
"Lagašin hallitsija rakensi temppelin"
(ḫamṭu: prefiksi n- viittaa subjektiin, eikä suffiksia -e)

g) diĝir-ra-ni-ir énsi-ke4 ig eren mu-na-dím 
"hallitsija valmisti jumalalleen setripuisen oven"
(ḫamṭu: ei suffiksia -e, vaikka kolmannen persoonan subjekti)



2.2. Tehtävä liittyy kirjan lukuun 9 (modaali- ja konjugaatioprefiksit).

Käännä ja analysoi verbimuodot.

a) mu-un-ĝar "hän asetti sen"
{mu+n+ĝar+Ø}

b) nu-ma-ĝar "hän ei asettanut sitä minulle"
{nu+ma+n+ĝar+Ø}

c) ḫu-mu-ni-ĝar "hän on totisesti asettanut sen (siellä)"
{ḫa+mu+ni+n+ĝar+Ø}

d) mu-ra-ni-dù "hän rakensi sinulle temppelin siellä"
{mu+ra+ni+n+dù+Ø}

e) la-ba-ta-e11 "hän ei tuonut sitä alas sieltä"
{nu+ba+ta+n+e11+Ø}

f) ga-ra-ab-dug4 "aion kertoa sen sinulle"
{ga+ra+b+dug4}

g) ḫa-ma-ab-šúm-me "antakoon hän sen minulle"
{ḫa+ma+b+šúm+e}

h) ba-tud-en-na-ta "syntymästäni saakka"
{ba+tud+en+a+ta}

i) íb-bé-en-zé-en "he ovat puhumassa siitä"
{i+b+e+enzen}

j) zìg-ga-ta-ab "nosta se ylös sieltä!"
{zig+a+ta+b}



2.3. Käännä. Morfologisesta analyysista saa lisäpisteitä.

a) lugal-bi géme mu-na-gi4

"hän palautti orjattaren tämän herralle"
/lugal+bi+(r) géme+Ø mu+na+n+gi4+Ø/

b) é bábbar al-dù 
"valkoinen temppeli on rakennettu"
/é bábbar+Ø al+dù+Ø/

c) ur-ᵈnammu nitaḫ kala-ga lugal urim5-ma-kam
"Ur-Nammu, mahtava mies on Urin kuningas"
/ur.nammu nitaĝ kalag.a+Ø lugal urim+ak+Ø+am/

d) ᵈšul-gi lugal ki-en-gi ki-uri-me-en
 "minä olen Šulgi, Sumerin ja Akkadin kuningas"
/šul.gi+Ø lugal ki.en.gi ki.uri+ak+Ø+men/

e) ĝír-suki-a nam-lugal-la-ni mu-ni-gin6

"hän perusti kuninkuutensa Girsuun (tai Girsussa)"
/gir.su+a nam.lugal+ani+Ø mu+ni+n+gin6+Ø/

f) dumu šeš lugal-la-ka ama-šè ba-ši-ĝen
"kuninkaan veljen poika meni äidin luokse"
/dumu šeš lugal+ak+ak+Ø ama+šè ba+ši+ĝen+Ø/


