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DĖSTOMA MEDŽIAGA 



DĖSTOMA MEDŽIAGA 

 

Veiksmažodis 
 

1. Stiprieji veiksmažodžiai: forma Qal; 
 

2. Antrinės formos Nifal, Piel, Pual, Hifil, Hofal, Hitpael;  
 

3. Silpnieji veiksmažodžiai: Pa’al;  
 

4. Pagal šaknies klasifikaciją: Pe-alef, Pe-nun, Pe-vav, Pe-jod, Ajin-

vav, Ajin-jod, Ajin-ajin, Lamed-alef, Lamed-he; 

 



DĖSTOMA MEDŽIAGA 

 

5. Liepiamoji nuosaka, iussivus, bendratis, dalyvis; 
 

6. vav conversivum;  
 

7. veiksmažodžiai šaknyje su skardžiosiomis priebalsėmis; 
 

8. veiksmažodžiai apibrėžiantys stovį;  
 

9. veiksmažodžio priesagos;  
 

10. skaitvardis; 
 

11.  jungtukas vav;  



DĖSTOMA MEDŽIAGA 

 

Sintaksė 

12. sąlyginis sakinys,  
 

13. laiko sakinys,  
 

14. priežasties sakinys,  
 

15. santykinis sakinys,  
 

16. tikslo ir pasekmės sakiniai;  
 

17. Naratyvinė sekvencija; 
 

18. Senosios hebrajų kalbos žodžių kirčiavimas. 



VEIKSMAŽODIS 



VEIKSMAŽODIS 

 

1. Hebrajų kalbos veiksmažodis paprastai turi pagrindą trijų priebalsių 

šaknį. 
 

2. Esti dviejų rūšių veiksmažodžiai. 
 

2.1. Pirmosios rūšies veiksmažodžiai: stiprieji veiksmažodžiai, kurie 

išlaiko priebalsių šaknį visose asmenuotėse (konjugacijose). 
 

2.2. Antrosios rušies veiksmažodžiai: silpnieji veiksmažodžiai, kurie 

kai kada asmenuojant praranda, praleidžia arba asimiliuoja vieną ar 

daugiau šaknies priebalsių. 



VEIKSMAŽODIS 

 

3. Be to hebrajų kalbos veiksmažodžiai skirstomi į: 
 

– Aktyviuosius, kurie išreiškia veiksmą; 

– Statiškuosius (nejudamus), kurie išreiškia būvį. 
 

4. Hebrajų kalbos veiksmažodis labai skiriasi nuo indoeuropietiškų 

kalbų veiksmažodžio: jis neturi nei nuosakų, nei laikų. 
 

5. Hebrajų kalbos veiksmažodis pirmiausia parodo veiksmo aspektą, 

kuris gali būti įvykdytas arba neįvykdytas. Šis aspektas sąlyginai 

aprašomas sąvokų pagalba perfectum arba imperfectum, kurios 

hebrajų kalboje netiesiogiai priima laiko išraišką. 



VEIKSMAŽODIS 

 

Be šių aspektų asmenavimą (konjugaciją) papildo liepiamoji nuosaka, 

bendratis ir dalyvis, kurie turi iš esmės tokią pačią modalinę savybę 

(gramatinė kategorija, žyminti kalbos turinio santykį su tikrove ir išreiškiama veiksmažodžio 

nuosakos formomis [TŽŽ, p. 510]) jiems atitinkančias veiksmažodines 

kategorijas, prilyginant jas su klasikinių kalbų gramatikomis. 
 

6. Hebrajų kalba įpatingą dėmesį skiria veiksmo kokybei, kurią išreiškia 

septynių veiksmažodinių formų pagalba. 
 

6.1. Qal “lengvas” – yra pagrindinė forma, kuri išreiškia elementarų 

parodantį veiksmą veiksmažodžio šaknies pagalba. 



VEIKSMAŽODIS 

 

6.2. Nifal – atitinka neveikiamajai rūšiai arba sangrąžinei 

veiksmažodžio formai. 
 

6.3. Piel – išreiškia veiksmo intensyviai-aktyvią (veikiamają) kokybę 

pasireiškiančią pirminės formos pagalba. 
 

6.4. Pual – neveikiamosios rūšies forma sietina su Piel (intensyviai-

neveikiamąja). 
 

6.5. Hifil – atliktinė forma sietina su pirmine forma (atliktinė-aktyvi). 
 

6.6. Hofal – neveikiamoji forma sietina su Hifil (atliktinė-

neveikiamoji). 



VEIKSMAŽODIS 

 

6.7. Hitpael – parodo sangrąžinę-intensyvę pirminę formą. 
 

7. Hebrajų kalbos veiksmažodinių formų terminologija išskyrus Qal 

yra kildinama iš veiksmažodžio l[;P' – “padarė”, kuris yra 

naudojamas gramatikose kaip pavyzdys asmenuojant stirųjį 

veiksmažodį. Kai kurios gramatikos naudoja ir kitus 

veiksmažodžius, pvz. lj;q', - “nužudė”. 
 

8. Apžvelgiant kas buvo ankščiau pasakyta apie veiksmažodžių formas, 

veiksmažodis lj;q', - “nužudė” gali išreikšti štai tokias reikšmes: 



Qal lj;q' “nužudė” 

Nifal lj;q.nI “nusižudė”, “buvo nužudytas” 

Piel lJeqi “užmušė”, “mirtinai sužalojo” 

Pual lJ;qu “buvo užmuštas” 

Hifil lyjiq.hi “liepė nužudyti” 

Hofal lj;q.h' “buvo nužudytas pagal įsakymą” 

Hitpael lJeq;t.hi “nusižudė kraupiu būdu” 



VEIKSMAŽODIS 

 

Stipraus (reguliaraus) veiksmažodžio formos Qal asmenuotė 
 

1. Hebrajų kalboje yra dvi pagrindinės veiksmažodžių formos iš kurių 

sudaromi kiti asmenavimo būdai.  
 

- vns. 3 asm. vyr. g. perfectum Qal; 

- infinitivus constructus Qal. 
 

1.1. Pridedant priesagas prie vns. 3 asm. perfectum Qal vyr. g. 

gauname perfectum asmenuotę. 



VEIKSMAŽODIS 

 

1.2. Iš infinitivus constructus pridedant priešdėlius (naudajama prieš 

visas asmenines formas) ir priesagas (naudojama tiktai prie kai 

kurių asmeninių formų) gauname imperfectum asmenuotę. 
 

1.3. Liepiamoji nuosaka yra artima imperfectum. 
 

2. Priešdėlių ir priesagų naudojimas Qal formoje: 



DAUGISKAITA PERFECTUM VIENASKAITA 

Qal 

Wnl.j;ñq' 1 yTil.j;ñq' 

~T,l.j;q. 2m T'l.jñ;q' 

!T,l.j;q. 2f T.l.j;q' 

Wlj.q)" 3m lj;q' 

Wlj.q)" 3f hl'j.q)" 



DAUGISKAITA IMPERFECTUM VIENASKAITA 

Qal 

ljoq.nI 1 ljoq.a, 

Wlj.q.Ti 2m ljoq.Ti 

hn"l.joñq.Ti 2f ylij.q.Ti 

Wlj.q.yI 3m ljoq.yI 

hn"l.joñq.Ti 3f ljoq.Ti 



DAUGISKAITA IMPERATIVUS VIENASKAITA 

Qal 

1 

Wlj.qi 2m ljoq. 

hn"l.joñq. 2f ylij.qi 
3m 

3f 



Qal INFINITIVUS 

Absolutus lAjq' 
Constructus ljoq. 



Qal PARTICIPIUM 

Activum ljeqo 
Passivum lWjq' 



VEIKSMAŽODIS 

 

4. Apibendrinant reikia pasakyti: 
 

4.1. Perfectum ir imperativus turi tiktai priesagas; 
 

4.2. Imperfectum turi priešdėlius ir priesagas; 
 

4.3. Visumoje perfectum sudaromas keičiant veiksmažodinę šaknį 

įvardinių priesagų pagalba: 
 

- T'l.jñ;q' → T'(a') + lj;q' 

- T.l.j;q' → T.(a') + lj;q' 



VEIKSMAŽODIS 

 

5. Prie imperfectum vns. 2 asm. mot. g. o taip pat dgs. 2 ir 3 asm. 

dažnai pridedama (įpatingai kada yra pauzė) galūnę ! vadinamą 

paragogicum (“pridėta”; gr. Paragoge – persikėlimas); 
 

6. Bendros pastabos apie konkrečių laikų reikšmę: 
 

6.1. Perfectum laikas atitinka lietuvių kalbos būtąjį kartinį laiką arba 

lotynų kalbos perfectum (vis dėlto veiksmažodžių atveju kurie 

išreiškia pastebėjimą arba jausmus atitinka esamąjį laiką). 



VEIKSMAŽODIS 

 

6.2. Paprastai imperfectum parodo nepabaigtą veiksmą ir dėl to yra 

panašus į lietuvių kalbos būtąjį dažninį laiką. Vis dėlto kai kada 

priima volityvų (valios) atspalvį ir tada paprastai atitinka būsimąjį 

(futurum) laiką. Ši paskutinė taisyklė yra labai dažna, todėl 

daugelyje gramatikų vietoj imperfectum naudoja futurum 

pavadinimą.  

Taigi verčiant hebrajų kalbos tekstą reikia būtinai atsižvelgti į pirmines 

veiksmažodžio reikšmes, kurios sugeruoja kontekstą. 



ANTRINĖS VEIKSMAŽODŽIŲ 

FORMOS 



Veiksmo 

rūšis 

Veikiamoji Neveikiamoji Sangrąžinė 

Paprasta lj;q' 
 

qal 

lj;q.nI 
 

nifal 

Intensyvi lJeqi 
 

piel 

lJ;qu 
 

pual 

lJeq;t.hi 
 

hitpael 

Atliktinė lyjiq.hi 
 

hifil 

lj;q.h' 
 

hofal 



II – NĖS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS 

 

1. Hebrajų kalbos veiksmažodžio forma Nifal paprastai išreiškia 

neveikiamąją-sangrąžinę veiksmažodžio rūšį. 
 

Morfologiniu atžvilgiu pagrindinė ypatybė charakterizuojanti 

veiksmažodžio formą Nifal yra priešdėlis n, kuris atsiranda 

perfectum (lj;q.nI) ir dalyvyje (lj'q.nI), tuo tarpu imperfectum, 

liepiamojoje nuosakoje ir bendratyje asimiliuojasi su pirmąja 

šaknies priebalse. 
 

1.1. Imperfectum (ljeQ'yI sudarytas iš pirminio נקטלי ) apibudina dageš 

forte pirmoje šaknies priebalsėje. 



II – NĖS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS 

 

1.2. Tas pats reiškinys pastebimas liepiamojoje nuosakoje (imperativus) 

ljeQ'hi, infinitivus constructus ljeQ'hi ir infinitivus absolutus ljoQ'hi, 
kuriuose atsiranda tipiškas priešdėlis h su dageš forte pirmoje 

šaknies priebalsėje. 
 

Kituose atvejuose konjugacijos schema atitinka Qal sistemą. 



DAUGISKAITA PERFECTUM VIENASKAITA 

Nifal 

Wnl.j;ñq.nI 1 yTil.j;ñq.nI 

~T,l.j;q.nI 2m T'l.j;ñq.nI 

!T,l.j;q.nI 2f T.l.j;q.nI 

Wlj.q.nI 3m lj;q.nI 

Wlj.q.nI 3f hl'j.q.nI 



DAUGISKAITA IMPERFECTUM VIENASKAITA 

Nifal 

ljeQ'nI 1 ljeQ'a, 

Wlj.Q)"Ti 2m ljeQ'Ti 

hn"l.jñ;Q'Ti 2f ylij.Q)"Ti 

Wlj.Q)"yI 3m ljeQ'yI 

hn"l.jñ;Q'Ti 3f ljeQ'Ti 



DAUGISKAITA IMPERATIVUS VIENASKAITA 

Nifal 

1 

Wlj.Q)"hi 2m ljeQ'hi 

hn"l.j;ñQ'hi 2f ylij.Q)"hi 
3m 

3f 



Nifal INFINITIVUS 

Absolutus ljoQ'hi 
Constructus ljeQ'hi 



Nifal PARTICIPIUM 

Activum 

Passivum lj'q.nI 



II – NĖS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS 

 

2. Pastabos apie veiksmažodžių formą Nifal su skardžiosiomis 

priebalsėmis: 
 

a. Hātēp pakeičia šəva. Formoje Nifal atsiranda hātēp segol – bz:[/n<)< žr. 

lj;q.nI. 
 

b. Hātēp prieš šəva mobile persiformuoja į reikiamą balsę – נעמדו  žr. 

Wlj.q.nI. 
 



II – NĖS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS 

 

c. Skardžiosios priebalsės nepriima dageš, tačiau prailgėja ankstesnė 
žodžio balsė. Konstatuojant, jog pirmoji šaknies priebalsė negali 
priimti dageš forte su veiksmažodžiais turinčiais pirmąją skardžiąją 

priebalsę, hireq prailgėja į sere – imperf. bzE['yE); impt. bzE['he(; inf. cstr. 

bzE[')he(. 
 

2.2. Perfectum laike veiksmažodžiai, kurie turi pirmąją skardžiąją 

priebalsę po ženklu n atsiranda segol – bz:[/n<)<. Skardžioji priebalsė 

priima hātēp segol, kuris yra vėliau išlaikomas tolimesnėse 
perfectum asmenuotėse, išskyrus dgs. 3 asm., kuriame naudojamas 

segol – Wbz>[,n<). 
 



II – NĖS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS 

 

2.3. Veiksmažodžiai, turintys trečiąją skardžiąją priebalsę vns. 2 asm. 

mot. g. pakeičia priešpaskutinę šəva balse patah – T.[;B;ñv.nI. 
 



II – NĖS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS 

 

1. Intensyvią veiksmažodžio formą išreiškia Piel, Pual ir Hitpael. 
 

1.1. Charakteringas bruožas šių formų yra padvigubinimas (geminacija) 

antrosios šaknies priebalsės dageš forte pagalba: 
 

 
Perfectum lJeqi 
Imperfectum lJeq;y> 
Infinitivus cstr. lJeq; 
Participium lJeq;m. 



II – NĖS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS 

 

1.2. Dalyvis (participium) Piel ir Pual formoje įgauna priešdėlį m. 
 

Pvz.: lJeq;m. (Piel);  
 

     lJ'qum. (Pual). 
 

Po artikelio priešdėlis m. dažnai nepriima dageš:  
 

Pvz.: המקטל. 



II – NĖS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS 

 

1.3. Prieš pirmą šaknies priebalsę Hitpael pridedamas priešdėlis: 
 

 
Perfectum, imperfectum, 

infinitivus 
t.h i lJeq;t.hi 

Imperfectum t.yI lJeq;t.yI 

Participium t.mi lJeq;t.mi 



II – NĖS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS 

 

1.4. Pastabos apie priešdėlį: 
 

a. Jei veiksmažodis prasideda pučiamąja priebalse s, f, v priešdėlinė 

priebalsė t peršoka per ją – įvyksta metatezė: 
 

Pvz.: rm;v' → rMeT;v.hi 
 

b. Jei veiksmažodis prasideda priebalse c, tuomet priešdėlinė priebalsė 

t pasikeičia į priebalsę j ir peršoka per ją: 
 

Pvz.: qd;c'. → qDej;c.hi 



II – NĖS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS 

 

c. Jei veiksmažodis prasideda priebalse z, d, j, t ir kai kada priebalse 

n, tuomet priešdėlinė priebalsė t asimiliuojasi su pirmąja šaknies 

priebalse: 
 

Pvz.: WKZ:hi; rheJ;hi. 
 

1.5. Imperfectum Hitpael mot. g. dgs. 2 ir 3 asm. šalia hn"l.Jñ;ñeq;t.Ti 
atsiranda taip pat hn"l.Jñeq;t.Ti; panašiai imperativus mot. g. dgs. 2 

asm. atsiranda hn"l.Jñeq;t.Ti ir hn"l.Jñ;ñeq;t.Ti. 



II – NĖS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS 

 

2. Tam tikro veikimo su intencyviuoju aspektu jungiasi to pačio 

veikimo nuosaka: 
 

o Piel – išreiškia intensyvaus veikimo veikiamąją nuosaką. 

o Pual – išreiškia neveikiamąją nuosaką. 

o Hitpael – išreiškia sangrąžinę nuosaką. 
 

3. Ankščiau pasakytos bendros pastabos liečiančios veiksmažodžio 

intencyviosios formos reikšmę turėtų būti labai atsargiai 

traktuotinos, kadangi kai kurie veiksmažodžiai priima ypatingus 

semantinius atspalvius, apie kuriuos informuoja žodynai. Reiktų į 

juos atgreipti ypatingą dėmesį. 



II – NĖS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS 

 

4. Štai keletą pavyzdžių: 
 

db;a' → Qal – žūti; dB;ai → Piel – sunaikinti. 

vd;q' → Qal – būti šventu; vD;qi → Piel – pašventinti. 
 

Kai kada veiksmažodis gali pasireikšti tiktai Piel formoje, tačiau kitų 

veiksmažodinių formų gali ir neturėti. 
 

Pvz. rP,Ki, rB,DI, %r;B.. 



DAUGISKAITA PERFECTUM VIENASKAITA 

Piel 

Wnl.Jñ;qi 1 yTil.Jñ;qi 

~T,l.J;qi 2m T'l.Jñ;qi 

!T,l.J;qi 2f T.l.J;qi 

WlJ.qi 3m lJeqi 

WlJ.qi 3f hl'J.qi 



DAUGISKAITA IMPERFECTUM VIENASKAITA 

Piel 

lJeq;n> 1 lJeq;a] 

WlJ.q;T. 2m lJeq;T. 

hn"l.Jñeq;T. 2f yliJ.q;T. 

WlJ.q;y> 3m lJeq;y> 

hn"l.Jñeq;T. 3f lJeq;T. 



DAUGISKAITA IMPERATIVUS VIENASKAITA 

Piel 

1 

WlJ.q; 2m lJeq; 

hn"l.Jñeq; 2f yliJ.q; 
3m 

3f 



Piel INFINITIVUS 

Absolutus lJoq; 
Constructus lJeq; 



Piel PARTICIPIUM 

Activum lJeq;m. 
Passivum 



DAUGISKAITA PERFECTUM VIENASKAITA 

Pual 

Wnl.Jñ;qu 1 yTil.Jñ;qu 

~T,l.J;qu 2m T'l.Jñ;qu 

!T,l.J;qu 2f T.l.J;qu 

WlJ.qu 3m lJ;qu 

WlJ.qu 3f hl'J.qu 



DAUGISKAITA IMPERFECTUM VIENASKAITA 

Pual 

lJ;qun> 1 lJ;qua] 

WlJ.quT. 2m lJ;quT. 

hn"l.Jñ;quT. 2f yliJ.quT. 

WlJ.quy> 3m lJ;quy> 

hn"l.Jñ;quT. 3f lJ;quT. 



DAUGISKAITA IMPERATIVUS VIENASKAITA 

Pual 

1 

---- 2m ---- 

---- 2f ---- 
3m 

3f 



Pual INFINITIVUS 

Absolutus lJoqu 
Constructus lJ;qu 



Pual PARTICIPIUM 

Activum 

Passivum lJ'qum. 



DAUGISKAITA PERFECTUM VIENASKAITA 

Hitpael 

Wnl.Jñ;q;t.hi 1 yTil.Jñ;q;t.hi 

~T,l.J;q;t.hi 2m T'l.Jñ;q;t.hi 

!T,l.J;q;t.hi 2f T.l.J;q;t.hi 

WlJ.q;t.hi 3m lJeq;t.hi 

WlJ.q;t.hi 3f hl'J.q;t.hi 



DAUGISKAITA IMPERFECTUM VIENASKAITA 

Hitpael 

lJeq;t.nI 1 lJeq;t.a, 

WlJ.q;t.Ti 2m lJeq;t.Ti 

hn"l.Jñeq;t.Ti 2f yliJ.q;t.Ti 

WlJ.q;t.yI 3m lJeq;t.yI 

hn"l.Jñeq;t.Ti 3f lJeq;t.Ti 



DAUGISKAITA IMPERATIVUS VIENASKAITA 

Hitpael 

1 

WlJ.q;t.hi 2m lJeq;t.hi 

hn"l.Jñeq;t.hi 2f yliJ.q;t.hi 
3m 

3f 



Hitpael INFINITIVUS 

Absolutus lJeq;t.hi 
Constructus lJeq;t.hi 



Hitpael PARTICIPIUM 

Activum lJeq;t.mi 
Passivum 



II – NĖS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS 

 

5. Pastabos apie veiksmažodžius su skardžiosiomis priebalsėmis 
 

5.1. Veiksmažodžių asmenuotė su pirmąja skardžiąja priebalse 

nesiskiria nuo normalios, tuo tarpu su antąja ir trečiąja skardžiąja 

priebalse turi keletą atskirų ypatybių. 
 

5.2. Veiksmažodžiai su antrąja skardžiąja priebalse: 
 

a. Jeigu antroji skardžioji priebalsė yra r arba a, tai beveik niekada 

nėra naudojama dageš forte. Tuo būdu minėti veiksmažodžiai 

prailgina balsę, kuri eina pirma prieš skardžiąją priebalsę. 



II – NĖS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS 

 

 
Piel %r;Be 
Pual %r;Bo 

Hitpael %reB't.hi  



II – NĖS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS 

 

b. Tuo tarpu skardžiosios priebalsės [, x, h bendrai priima 

nuspėjamąjį dageš, tačiau veiksmažodžio vokalizacija išlieka 

reguliari. 
 

 
Piel r[eBi  
Pual r[;Bu 

Hitpael r[eB;t.hi  



II – NĖS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS 

 

5.3. Veiksmažodžiai su trečiąja skardžiąja priebalse skiriasi nuo 

normalios asmenuotės tiktai antrame skiemenyje balse patah vietoj 

sere. 
 

 

Perfectum xL;vi, xL;vu, xL;T;v.hi 
Imperfectum xL;v;y>, xL;vuy>, xL ;T;v.yI 



II – NĖS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS 

 

1. Atliktinę veiksmažodžio formą išreiškia forma hifil, kuri turi 

priešdėlį  h. 
 

 

Perfectum lyjiq.hi 
Imperativus ljeq.h; 
Infinitivus abs. ljeq.h; 
Infinitivus cstr. lyjiq.h; 



II – NĖS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS 

 

2. Charakteringu bruožu atspindinčiu formą hifil yra atsirandantis 

ženklas y¤i po antrosios šaknies priebalsės perfectum vns. ir dgs. 3 

asm. (ant kurios yra kirčio ženklas). 
 

 

Perfectum vns. 3 asm. [m;v'  
Perfectum dgs. 3 asm. [;ymiv..h; 



II – NĖS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS 

 

2.1. Kituose perfectum asmenyse ženklas y¤ i persiformuoja į patah. 

Pvz. T'l.j;ñq.hi 
 

2.2. Imperfectum yra lyjiq.y:. Priešdėlinė balsė patah atsiranda iš 

pirminės formos lyjiq.h;y> kurioje įvykus h elizijai balsę priima y. 
 

2.3. Ženklas y¤i yra naudojams imperfectum beveik visuose asmenyse, 

išskyrus mot. g. dgs. 2 ir 3 asm.  
 

Pvz. hn"l.jeñq.T; 



II – NĖS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS 

 

3. Imperfectum dažnai naudojama sutrumpinta forma – iussivus:  
 

Pvz. lyjiq.y: → ljeq.y: 
 

Tai yra paprasta forma po la; arba su intencyviąja vav - ljeq.Y:w: tačiau 

tai neliečia dgs. 1 asm. - lyjiq.a;†w" 
 

4. Dalyviai turi priešdėlį m. 
 

Pvz. lyjiq.m;. 



II – NĖS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS 

 

5. Forma Hofal yra Hifil formos neveikiamoji nuosaka ir turi 

priešdėlyje (h) qibbus balsę, kuri persiformuoja stipriuosiuose 

veiksmažodžiuose į qames hatup. 
 

 

Perfectum lj;q.h' 
Imperfectum lj;q.y" 



II – NĖS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS 

 

Formoms Hifil ir Hofal atitinka tos pačios pastabos kaip ir Piel – 

kiekvienas veiksmažodis priima ypatingą semantinį atspalvį, kurių 

dažnai neįmanoma suredukuoti į atliktinį veiksmo aspektą.  
 

Pvz. br;q' → Qal – prisiartinti; byrIßq.y: → Hifil – aukoti, paukoti auką. 



DAUGISKAITA PERFECTUM VIENASKAITA 

Hifil 

Wnl.j;ñq.hi 1 yTil.j;ñq.hi 

~T,l.j;q.hi 2m T'l.j;ñq.hi 

!T,l.j;q.hi 2f T.l.j;q.hi 

Wlyjñiq.hi 3m lyjiq.hi 

Wlyjñiq.hi 3f hl'yjñiq.hi 



DAUGISKAITA IMPERFECTUM VIENASKAITA 

Hifil 

lyjiq.n: 1 lyjiq.a; 

Wlyjiq.T; 2m lyjiq.T; 

hn"l.jeñq.T; 2f yliyjñiq.T; 

Wlyjñiq.y: 3m lyjiq.y: 

hn"l.jñeq.T; 3f lyjiq.T; 



DAUGISKAITA IMPERATIVUS VIENASKAITA 

Hifil 

1 

Wlyjiñq.h; 2m ljeq.h; 

hn"l.jñeq.h; 2f yliyjñiq.h; 
3m 

3f 



Hifil INFINITIVUS 

Absolutus ljeq.h; 
Constructus lyjiq.h; 



Hifil PARTICIPIUM 

Activum lyjiq.m; 
Passivum 



DAUGISKAITA PERFECTUM VIENASKAITA 

Hofal 

Wnl.j;ñq.h' 1 yTil.j;ñq.h' 

~T,l.j;q.h' 2m T'l.j;ñq.h' 

!T,l.j;q.h' 2f T.l.j;q.h' 

Wlj.q.h' 3m lj;q.h' 

Wlj.q.h' 3f hl'j.q.h' 



DAUGISKAITA IMPERFECTUM VIENASKAITA 

Hofal 

lj;q.n" 1 lj;q.a' 

Wlj.q.T' 2m lj;q.T' 

hn"l.jñ;q.T' 2f ylij.q.T' 

Wlj.q.y" 3m lj;q.y" 

hn"l.jñ;q.T' 3f lj;q.T' 



DAUGISKAITA IMPERATIVUS VIENASKAITA 

Hofal 

1 

---- 2m ---- 

---- 2f ---- 
3m 

3f 



Hofal INFINITIVUS 

Absolutus ljeq.h' 
Constructus lj;q.h' 



Hofal PARTICIPIUM 

Activum 

Passivum lj'q.m' 



II – NĖS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS 

6. Pastabos apie veiksmažodžius su skardžiosiomis priebalsėmis 
 

Veiksmažodžiai su pirmąja skardžiąja priebalse Hifil formoje turi 

priešdėlį h,, po kurio atsiranda hatep segol po pirmąja šaknies 

priebalse. 
 

Pvz. dymi[/h,( 
 

Veiksmažodžiuose su pirmąja skardžiąja priebalse Hofal formoje 
atsiranda hatep qames po pirmąja šaknies priebalse, kitaip dar 
vadinama sudėtine šəva. 

 

Pvz. dm;[\]h'(, dm;[\]y" 



II – NĖS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS 

 

7. Ypatingos veiksmažodžių formos 
 

7.1. Qal passivum (perf. lJ;qu, imperf. lJ;quy>, part. lJ'qu). 
 

a. Qal passivum išreiškia neveikiamąją nuosaką Qal sistemoje ir 
dažnai pasireiškia šiuose veiksmažodžiuose: 

lk;a' – suvalgė. 

xq;l' – paėmė. 

dl;y" – padarė. 

!t;n" – davė. 



II – NĖS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS 

 

b. Iš morfologinės pusės perfectum ir imperfectum formos Qal 

passivum yra identiškos kaip ir perfectum Pual ir imperfectum 

Hofal/Pual, todėl konkrečiuose atvejuose privaloma naudotis 

žodynu. 
 

7.2. Hištafel. Tai yra atliktinė-sangrąžinė forma naudojama 

veiksmažodyje hwx – “nusilenkti”. Ši forma atsirado iš senos 

atliktinės formos šafel, kuri su laiku išnyko hebrajų kalbos 
veiksmažodžių asmenuotėse. 



Veiksmažodžiai: su skardžiaisiais priebalsiais. 

Išreiškiantys būvį 



Veiksmažodžiai: su skardžiaisiais priebalsiais. 

Išreiškiantys būvį 

 

1. Veiksmažodžiai turintys šaknyje skardžiuosius priebalsius 

priklauso stipriesiems veiksmažodžiams, tačiau lyginant su 

asmenuojamais veiksmažodžiais reguliariai pastebime tam tikras 

jiems charakteringas normas. 
 

2. Esti trijų kategorijų veiksmažodžiai su skardžiaisiais priebalsiais. 
 

2.1. Veiksmažodžiai su pirmąju skardžiuoju priebalsiu: pirmoji 

šaknies priebalsė yra skardžioji priebalsė (pvz. dm;[' – atsistojo). 
 

2.2. Veiksmažodžiai su antruoju skardžiuoju priebalsiu: antroji 

šaknies priebalsė yra skardžioji priebalsė (pvz. rx;B' – išrinkti). 



Veiksmažodžiai: su skardžiaisiais priebalsiais. 

Išreiškiantys būvį 

 

2.3. Veiksmažodžiai su trečiuoju skardžiuoju priebalsiu: trečioji 

šaknies priebalsė yra skardžioji priebalsė (pvz. [m;v' – klausyti). 
 

3. Veiksmažodžiai su skardžiaisiais priebalsiais asmenuojant nesudaro 

sunkumų jei atsižvelgiame į pagrindines taisykles. 
 

3.1. Skardieji priebalsiai reikalauja sudėtinio šəva ženklo kaip pusiau 

balsio: lBox.T; → lbox]y);. 
 

Priebalsiai x ir h dažnai priima paprastą šəva: lbox]y); → lBox.T;. 



Veiksmažodžiai: su skardžiaisiais priebalsiais. 

Išreiškiantys būvį 

 

3.2. Prieš paprastą šəva persiformuoja sudėtinė šəva į savą trumpą 

balsę: i Wdm.[]y:) → Wdm.[;y:). 
 

3.3. Skardieji priebalsiai negali būti padvigubinti (nepriima dageš) ir 

dėl to prailgina prieš save einančios priebalsės balsę: %r;Bi → %r;Be. 



DAIKTAVARDIS 
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