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MALLONGIGOJ 

 
abs.: absoluta 
adj.: adjektivo 
AHw: (vidu § 2) 
ak.: akada 
akuz.: akuzativo 
ar.: araba 
as.: asiria 
bab.: babilona 
CAD: (vidu § 2) 
dat.: dativo 
GAG, GAG Erg.: (vidu § 2) 
gen.: genitivo 
GN: geografia nomo 
hebr.: hebrea 
imp.: imperativo 
indik.: indikativo 
inf.: infinitivo 
ing.: ingenra 
intr.: intransitivo 
jb.: junbabilona 
konj.: konjunkcio 
laŭv.: laŭvorte 
ma.: mezasiria 
mb.: mezbabilona 
med.: mediala 
mfb.: malfrubabilona 
mna.: malnovasiria 
mnak.: malnovakada 
mnb.: malnovbabilona 
na.: novasiria 
nom.: nominativo 
obl.: oblikva kazo (gen.-akuz.) 
perf.: perfekto 
pl.: pluralo 
PN: persona nomo 
prep.: prepozicio 
pret.: preterito 
prez.: prezenco 
ptc.: participo 
sing.: singularo 
skr.: skribe 
stat.: stativo 
subj.: subjunktivo 
sum.: sumera 
tr.: transitiva 
v. adj.: verba adjektivo 
vb.: verbo 
virg.: virgenra 
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ENKONDUKE AL LA TRIA ANGLALINGVA ELDONO 

 
§ 1. Antaŭparolo 

 
La Enkonduko en la akadan estis unuafoje publikigita en 1980 kaj 
reeldonita en malgrave reviziita formo en 1983. Ĉi tiu eldono estas pli 
komplete reviziita kaj liverata kun indeksoj al la akadaj vortlistoj kaj 
signolistoj, angla-akada glosaro kaj paradigmo de fortaj verboj. La revizio 
profitis de proponoj esprimitaj en recenzoj de la eldono de 1980 - precipe 
tiuj de J. Huehnergard, D. Snell kaj S. Dalley - samkiel proponoj private 
prezentitaj, precipe de W. Farber, W.R. Mayer, R. Borger, W. Röllig kaj 
W. Sommerfeld; al ĉiuj, kiuj prezentis proponojn mi esprimas mian 
dankon. 
Ĉi tiu eldono ankaŭ profitas de la kunlaboro de prof. Daniel Snell, kiu 
kontribuis ampleksigitajn kojnoskribajn ekzercojn, la indekson de signoj 
kaj kopiojn de kojnoskribaj signoj tra la tuta libro. 
Kiel antaŭe, la Enkonduko estas intencata kiel laborilo ofertanta 
dekdulecionan aŭ semestran kurson en esenca akada gramatiko. La 
ekzercoj por legado en transliterado kaj en kojnoskribo celas enkonduki 
la studenton en la ĝeneralan leksikon kaj en bazajn kojnoskribajn signojn. 
La ekzerco estas elektitaj el la malnovbabilona, sed la signoj estas 
enkondukataj, kiel kutime, en ilia novasiria formo; fonetikaj valoroj de 
signoj estas unuavice tiuj en la malnovbabilona uzataj, sed famaj valoroj 
el pli fruaj periodoj estas ankaŭ donataj, en krampoj. Aldone al la dek du 
lecionoj estas apendicoj traktantaj la akadan fonetikon kaj metrologion, 
indeksoj kaj paradigmo de la forta verbo. 
 

§ 2. Laboriloj 

 
La aŭtoritata gramatiko estas W. von Soden, Grundriss der akkadischen 
Grammatik [= GAG] (Analecta Orientalia 33, kun Ergänzungsheft AnOr 
47 [=Erg.]). 
La aŭtoritataj vortaroj estas W. von Soden, Akkadisches Handwörterbuch 
[=AHw] kaj Chicago Assyrian Dictionary [=CAD]. 
Por silabaj valoroj de kojnoskribaj signoj la klasika listo estas F. Thureau-
Dangin, Le syllabaire accadien (1926). Kurantaj manlibroj listigantaj 
kojnoskribajn signon, ilian formalan evoluon kaj iliajn logografiajn kaj 
silabajn valorojn estas R. Labat, Manuel d'épigraphie akkadienne (5-a 
eld., reviziita de F. Malbran-Labat) kaj R. Borger, Assyrisch-babylonische 
Zeichenliste (Alter Orient und Altes Testament 33 kaj Ergänzungshaft 
33A). Listado de logografiaj valoroj estas trovebla en A. Deimel, 
Sumerisches Lexikon, II. Teil. Kompleta kaj aktuala listo de silabaj valoroj 
estas trovebla en W. von Soden - W. Röllig, Das akkadische Syllabar. 
Enkondukan bibliografion en akadajn studojn donas Babylonisch-
Assyrische Lesestücke de R. Borger, 2. Aufl., Heft 1 p. IX-XI. La 
Handbuch der Keilschriftliteratur de la sama scienculo, I-III enhavas 
bibliografion de akada-sumeraj studoj ĝis 1974; ĝia uzo povas esti 
suplementa per la ĉiujara Keilschriftbibliographie en la ĵurnalo Orientalia. 
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Ĝeneralaj enkondukoj en la antikvajn studojn de la Proksima Oriento kaj 
en la civilizacion de Mezopotamio estas W. Soden, Einführung in die 
Altorientalistik kaj A. Leo Oppenheim, Ancient Mesopotamia. Portrait of a 
Dead Civilization, reviziita eldono kompletigita de Erica Reiner. 
 

§ 3. Geografio kaj lingvo. 

 
   a. La akada estas unu de la gravaj kulturaj lingvoj de la monda historio. 
Dum periodo de kelkaj 2500 jaroj ĝi estis la mediumo de domininta 
kulturo en la Antikva Proksima Oriento kaj abundaj skribaj atestoj en ĝi - 
religiaj, historiaj, literaturaj kaj gramatikaj - estis skribitaj kaj en 
modernaj tempoj trovitaj en ĝia kernolando kaj en aliaj regionoj tiel 
disvastigitaj kiel Egiptio, Sirio-Palestino, Anatolio kaj Persio. La centra 
geografia regiono de ĝia uzo estas la antikva Mezopotamio: ĉi tiu greka 
nomo origine rilatis al la regiono inter la riveroj Tigriso kaj Eŭfrato, sed 
nuntempe ĝi estas uzata en pli vasta senco por indiki regionon, kiu 
proksimume konformas kun la moderna Irako. En la dua kaj unua jarmiloj 
antaŭ nia erao ĉi tiu regiono estis dividita inter Asirio, en la nordo, kaj 
Babilonio, en la sudo; eĉ pli frue, en la tria jarmilo, ĝia suda parto 
ampleksis la urbostatojn de Sumerio kaj Akadio. 
La plej fruaj skribitaj atestoj postlasitaj al ni el ĉi tiu regiono estas en la 
sumera, aglutina lingvo, kiu ne havas pruvebla parenceco kun iu alia 
konata lingvo, tamen fariĝis parto de la kultura heredo de la 
akadlingvanoj. La akada lingvo (aŭ lingvo de Akado) estas unue atestata 
en propraj nomoj menciitaj en sumeraj tekstoj de la periodo de Fara (ĉ. 
2800 a.n.e.); ekde ĉ. 2500 a.n.e. ni trovas tekstojn komplete skribitajn en 
la akada. 
   b. La akada estas membro de la semida lingvofamilio, vere unu de ĝia 
plej frua kaj tutcerte ĝia plej bone atestita antikva membro. Tradicia 
klasifiko de la semidaj lingvoj baziĝas sur ilia geografia situo: la akada 
estas la nordorienta membro de la familio; la kanaanida (suba grupo, kiu 
inkluzivas la hebrean kaj la fenican, kaj, laŭ la opinio de kelkaj scienculoj, 
la ugaritan kaj eblaidan) kaj la arameaj dialektoj formas la 
nordokcidentan semidan branĉon; dume la araba, la antikva sudaraba kaj 
la etiopa formas la sudan branĉon. 
   c. Ekde ĝia unua atestado en la periodo de Fara, la akada estas atestita 
ĝis la unua jarcento n.e., kvankam en la lastaj jarcentoj de la 
antaŭkristana erao ĝi estis pli kaj pli anstataŭigita per la aramea kiel 
parolata lingvo kaj postvivis nur kiel tradicia sciencula lingvo. Dum la 
longa erao kaj en la vasta regiono de ĝia uzo la lingvo estis submetita 
nature al ŝanĝoj kaj fariĝis kutime distingi 'dialektojn' de la akada. La 
centraj dialektoj - la formoj de la lingvo trovitaj en la mezopotamia 
kernolando - komencas per la malnovakada (mnak.), la lingvo atestita en 
dokumentoj de la tria jarmilo; en la dua kaj unua jarmiloj ni trovas 
dialektan diferenciĝon inter suda (babilona) kaj norda (asiria) akada kaj 
inter diversaj periodoj (malnova, meza, nova kaj malfrua) ene de la 
babilona kaj asiria (mnb., mb., nb., mfb.; mna., ma., na.). Aldone al ĉi tiuj 
centraj parolitaj dialektoj ni trovas en uzo artefaritan "literaturan" formon 
de la lingvo kaj en Asirio kaj en Babilonio baziĝanta sur la mnb. dialekto; 
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ĉi tiu estas nomita "juna babilona" (jb). Ni povas sumigi la dialektan 
historion kaj indiki proksimumajn donitajojn: 
 
mnak. 2500 - 1950   
mnb.   1950 - 1530  mna. 1950 - 1750 
mb.     1530 - 1000  ma.   1500 - 1000 
nb.      1000 -   625  na.    1000 -   600 
mfb.     625  -       0 
 
Aldone al la centraj dialektoj diversaj "periferiaj dialektoj" de la dua 
jarmilo estas atestitaj; tiuj estas variaj skribitaj formoj de la akada 
influitaj per diversaj lokaj lingvoj (Susa, Boghazköy, Alalaĥ, Nuzi, Ugarit 
kaj variaj lokaj tipoj en la tekstoj de Amarna).  
   d. La tekstoj postlasitaj en la akada estas diverstipaj: historiaj kaj 
kronografiaj tekstoj kaj raportoj pri popolnombrado; kontraktoj kaj aliaj 
politikaj dokumentoj; negociaj kaj administraj atestoj; leĝaj kodoj; 
atestitaj kaj sigelitaj kontraktoj pri edziĝo, divorco, aĉeto kaj farmoj; 
personaj kaj stataj leteroj; rakonta poezio, kiu rerakontas mitojn, eposoj 
kaj humuraj rakontetoj; amkantoj; ritualoj, preĝoj, himnoj, aŭguroj, 
raportoj pri profetaĵoj; scienculaj tekstoj pri lingvo, religio, historio, 
teknologio. Tiuj estas dissemitaj malegale tra la periodoj kaj dialektoj 
supre diskutitaj. Ĉar la babilona formo de la lingvo restis la normala 
mediumo de literaturaj kaj religiaj tekstoj, eĉ en Asirio, kaj ĉar la mnb. 
dialekto konservas en pli granda pureco karakterizaĵojn de la lingvo, kiuj 
perdiĝis pli malfrue, oni kutimas komenci la studadon de la akada per la 
mnb. kaj la sekvontaj paĝoj estos dediĉataj ĉefe al ĝi.  
 

§ 4. La skribsistemo 

 
a. Fizika formo de la signoj. La plej multaj akadaj tekstoj estis skribitaj 
per kana stiluso sur argila tabulo, kiu, post kiam la skribo estis 
enpremita, estis sunbakita aŭ fajrobakita por hardi ĝin; en pli malgranda 
amplekso aliaj materialoj (ŝtono, metaloj, vakso) estis ankaŭ uzitaj. La 
sistemo de la signoj estis hereditaj de la sumeranoj, kiu uzis ĝin por skribi 
sian propran lingvon. La plej malnovaj signoj en la sistemo ŝajnas esti 
imitaĵoj de argilaj markoj de diversaj formoj uzitaj kiel nombraĵoj en 
librotenada procedo tra la tuta Proksima Oriento ekde la 9-a jarmilo a.n.e. 
ĝis la 2-a; ĉiu tipo de nombraĵo supozeble reprezentis individuan tipon de 
varoj kaj tial unuopan vorton.  
Al la grupo de signoj derivitaj de tiaj markoj estis aldonitaj aliaj, kiuj, en 
multaj kazoj almenaŭ, estis piktografiaj, t.e. figuris konkretajn objektojn. 
Fruaj sum. tekstoj (el Uruk, ĉ. 3000 a.n.e.) uzas serion da signoj, kies 
nombro estis iom post iom reduktita al tiuj reprezentataj en la klasikaj 
(malnovbabilonaj) signolistoj.  
La formo de la signoj ankaŭ estis submetita al evoluo: fruaj 
dokumenteblaj ŝtupoj estis pli ofte ekkoneble piktografiaj kaj pli 
kurbliniaj en figuro, dume en pli malfruaj ŝtupoj la signoj estas 
simpligataj kaj ĉiu streko alprenas karakterizan kojnoforman aspekton, 
kiu diverĝas al du tradicioj, la babilona kaj asiria. 
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b. Valoro de la signoj.  (1) Laŭcele, la signoj en ilia plej frua ŝtupo estis 
logografiaj, t.e. ili reprezentis unu aŭ pli multe specifajn vortojn. Pure 
logografia skribsistemo por si mem ne estas ligita al iu specifa lingvo: 
donita estu sekvenco de bildsignoj, kiu figuras TRI, ŜAFO, DONI, 
TEMPLO, donitan socian kuntekston oni povus "legi" (aldonante formalajn 
modifojn ne esprimatajn en la skribsistemo) en Esperanto "tri ŝafoj estis 
donitaj al la templo" aŭ en la franca "on a donné trois brebis au temple", 
same tia teksto povus esti legata en la sumera. Niaj plej fruaj tekstoj el 
Mezopotamio estas ankoraŭ plejparte aŭ tute en ĉi tiu ŝtupo kaj tial 
inklinaj por ĝiaj malavantaĝoj: ambiguecojn, kiujn sekvigas kaj la 
sennombra kvanto de signoj, kiuj estus necesaj por esprimi la parolatan 
lingvon adekvate. 
   (2) Iam ĉ. 3000 a.n.e. la sumeraj skribistoj kompletigis sian logografian 
sistemon enkondukante la fonetikan aŭ silaban uzon de signoj sen iu 
rilato al la vortsignifo de la silabo.Tiel la signo (AN) ne estis pli longe 
limigata al esprimado de la sum. vorto an "ĉielo", sed povis ankaŭ 
reprezenti la sonon /an/, ekzemple en la verbo ba-an-dù "li konstruis1". 
Kiam akadaj skribistoj transprenis ĉi tiun skribsistemon por esprimi sian 
lingvon, ili heredis la du tipojn de valoro kaj ofte aldonis novajn fonetikajn 
valorojn surbaze de la akada: ĉar AN ankaŭ havis la sumeran valoron 
dingir "dio", ekvivalento al ak. ilum "dio" en ĝiaj variaj deklinaciaj formoj, 
nova fonetika valoro /il/ komencis esti uzata, ekz. por skribi ilqe "li 
prenis". 
   (3) La uzo de signoj kiel determinativo aŭ semantika klasifikilo estas 
speciala speco de logografia valoro: la determinativo estas logogramo, kiu 
antaŭiras aŭ sekvas vorton kaj identigas la klason, al kiu ĝi apartenas 
(homo, dio, urbo, planto ktp.); oni ne intencis prononci ĝin legante la 
tekston laŭte. Tiel skriba AN Aššur rilatas al la dio Aŝŝur, dume URU 
(urbo) Aššur rilatas al la homonima urbo. 
   (4) Signo kun fonetika valoro povas esti uzata kiel fonetika 
komplemento, t.e. esti aldonata al logogramo por specifi ĝian legadon. 
Tiel AN (sen tia komplemento) estu kutime legata DINGIR = ilum "dio"; 
AN-ú (kun -ú indikanta finan longan vokalon) estu legata kiel AN = šamû 
"ĉielo". Gramatikan informon donas la skribmanieroj É-tum (bītum) 
"domo" (nom.), sed É-tim (bītim) (gen.).  
   c. Alfabeta reprezento de akadaj signoj. . (1) Ni vidis, ke la fonetikaj 
(silabaj) valoroj de iu signo povas esti reprezentataj en alfabeta skribo: 
tiel AN havas la valorojn /an/ kaj /il/. Estas karakterize por la kojnoskriba 
sistemo (parte sekve de la naturo de la sumera lingvo), ke donita silabo 
en la akada povas esti reprezentata per unu de diferencaj signoj; por ke 
alfabetaj reprezentoj povu indiki, kiu signo estas aktuale uzata, modernaj 
scienculoj distingas homofoniajn signojn per indicaj nombroj, kiuj sekvas 
normigita listo kompilita de la franca scienculo François Thureau-Dangin 
(vidu la signolistojn menciitajn en § 2). Tiel la silabo /tu/ povas esti 
skribata per la signoj 

 

 "tu unu",  „tu du",  "tu tri", ktp.; en 
alfabeta reprezento la unua de tiuj restas nemarkita, la valoroj "du" kaj 
"tri" estas indikataj per la akcentoj akuto kaj gravo kaj pliaj valoroj per 

                                       
1 La signifo de akcentoj kaj numeraj indicoj estos malsupre klarigata, 
§ 4c; pri akadaj fonemoj kaj ilia prononcado vidu § 82a kaj b. 
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subnotita nombro: tu, tú, tù, tu4, tu5, ktp. (Noto tux indikas valoron /tu/ 
asignata al signo, kiu, tamen, ankoraŭ ne estas listigita en la modernaj 
signolistoj.) Tiaj akcentoj aŭ nombroj ne havas fonetikan signifon. 
   (2) Logografiaj valoroj povas esti simile indikataj en alfabeta formo. 
Konvencie logogramoj uzataj en akada teksto estas indikataj per la sum. 
vorto en majuskloj, kaj homofonoj same estas diferencigataj per indicoj: 
LUGAL "reĝo", LÚ "viro", KU6 "fiŝo". 
   (3) Determinativoj estas konvene reprezentataj en suprenotita pozicio 
kaj oni uzas ilian sum. formon: URU Aššur kaj AN (t.e. DINGIR, la sum. 
varianto de legado de la signo AN en la senco "dio") Aššur estas 
reprezentata: uruAššur, dAššur  (d estas mallongigo derivita de la latina 
deus "dio".  
   (4) Fonetikaj komplementoj estas normale aldonataj al logogramoj en 
sum. formo (É-tum) aŭ skribataj en suprenotita pozicio aŭ krampoj 
malantaŭ akada vorto: bītumtum, bītum(tum). 
   (5) Depende de la celo, al kiu ili servu, akadaj tekstoj skribitaj en 
kojnoskribaj signoj povas esti reprezentataj alfabete diversmaniere: 
          (i) La teksto povas esti reprezentata kiel skribita indikante signojn 
unu post la alia kaj separante ilin per streketo (se ili apartenas al la sama 
vorto) aŭ spaco (en malsamaj vortoj) aŭ per la pozicio (determinativoj kaj 
kelkfoje fonetikaj komplementoj estas suprenotataj). Tie: LUGAL gišIG 
DÙ-uš aŭ šar-ru-um da-al-tam i-pu-uš (ĉi tiuj estas du de la multaj eblaj 
signosekvencoj, kiu povas esti uzataj por skribi la akadan frazon šarrum 
daltam īpuš "la reĝo faris pordon"). Signopostsigna reprezentado nomiĝas 
transliterado; ĝi ne montras aŭ montras nur hazarde la precizan 
lingvistikan formon parolita en la akada.  
          (ii) La teksto povas esti reprezentata kiel parolata ignorante la 
skriba realigo de la teksto kaj donante la rekonstruita lingvistika formo: 
šarrum daltam īpuš. Tia reprezentado nomiĝas normaligo aŭ 
transkribado. 
          (iii) Miksita reprezentado uzanta signopostsignan transliteradon, 
al kiu transkribado de ĉiu logogramo estas aldonata, estas ofte uzata, 
ekz.: šar-ru-um gišdaltam(IG) īpuš(DÙ-uš). Tia sistemo donas plenan 
indikon de uzataj signoj kaj partan indikon de lingvistikaj formoj. 
   d. .Ĉefa karakterizaĵo de la skribsistemo estas, ke ĉiu signo povas esti 
multvalenta: ĝi povas reprezenti diferencajn valorojn, same kiel unuopa 
alfabeta simbolo povas reprezenti multnombron da fonetikaj realigoj en la 
skriba angla. La leganto de la akada devas fidi je kuntekstaj indikoj, kiuj 
sciigas lin, ĉu li legu AN kiel logogramon "ĉielo" aŭ "dio" aŭ kiel fonetikan 
signon indikantan la sonon /an/ aŭ /il/. Normale ĉi tiuj indikoj sufiĉas; tre 
malofte ili permesas pli multe ol unu varianton de legado kaj lasas la 
tekston do ambigua. 
   e. Pliaj rimarkigoj pri la legado kaj transkribado de la akada. . 
   (1) La fonetikaj valoroj de signoj estas ĝenerale de la tipo de KV 
(konsonanto + vokalo), VK aŭ KVK: ba, ab, bab. La skribado ba-ab ne 
indikas longan vokalon aŭ du vokalojn, sed la silabon /bab/. 
   (2) La plej multaj signoj, kiuj enhavas la vokalon e aŭ i, estas 
nedeterminaj kaj povas reprezenti ĉiun de tiuj ĉi vokaloj; tio estas 
ĝenerale ĝusta por signoj de la tipo KVK, kiuj enhavas e/i (vidu §15). La 
elekto de la varianto baziĝas sur motivoj sendependaj de la skribo mem; 
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tiel PI-tu-ú "ili estas malfermaj" devas esti legata, pro gramatikaj motivoj, 
pe-tu-ú, ne *pi-tu-ú. 
...(3) En la kojnoskribo vokalsigno, kiu ripetas la vokalon de KV-tipa signo 
(tu-ú) povas esti uzata por indiki vokalan longecon; vokala longeco estas 
regule tiel indikata nur en la kazo de longa akcentata fina vokalo, kiu 
rezultas el kuntiriĝo (§84e): pe-tu-ú = petû < *patihû. 
...(4) En normaligoj vokala longeco devas esti indikata; du grafikaj indikoj 
de vokala longeco estas normale uzata:se la longeco estas (i) morfologia 
(ekz. ā de la participa formo pārisum) aŭ (ii) la rezulto de konsonanta 
perdiĝo (*ḫiṭʾum > ḫīṭum "peko", §84d) ĝi estas indikata per superstreko 
(-); se ĝi estas (iii) la rezulto de vokala kuntiriĝo (rabium > rabûm 
"granda", §84e) ĝi estas indikata per cirkumflekso (^). 
   Silaba longeco estu diferencigata disde vokala longeco: silabo estas 
nomata mallonga se ĝi konsistas el konsonanto kaj mallonga vokalo (la 
unua silabo de ḫalāqum, la dua de pārisum); ĝi estas nomata longa se ĝi 
enhavas longan vokalon aŭ se ĝi finiĝas per konsonanto (la dua kaj la 
lasta silaboj de pārisum, ambaŭ silaboj de dâkum). 
   (5) Duoblaj konsonantoj estas kutime, sed ne ĉiam, indikataj en la mnb. 
skribo: "li pesas" povas esti skribata i-ša-qal aŭ i-ša-aq-qal, sed en ĉiu 
kaza ĝi estas normaligata išaqqal. 
   (6) Komenca ʾ (alef, vidu §82b) normale ne estas indikata en la skribo 
kaj ĝia neapero en la skribsistemo supozeble indikas ĝian malaperon en la 
parolo; en la mnb., tamen, vortkomenca skribado i-il, a-ad ktp. aperas por 
indiki la historian ekziston de alef kaj ne la longecon: illak (< *jiʾallak), 
skr. i-il-la-ak; ul (*ul), skr. ú-ul. 
   (7) La signoj a-a ne indikas /a/ aŭ /aʾa/ sed /aj/ aŭ /aj(j)V/, kie V = iu 
vokalo. Ĝenerale la signoj uzataj por reprezenti /ʾ/, /j/, /w/ formas 
subsistemon kun specialaj karakterizaĵoj; la signoj WA, ʾA kaj IA, 
ekzemple, malkutimas reprezenti iun vokalon (WA = /wa/, /we/, /wi/, /wu/ 
ktp.) esti parte inversigeblaj (WA = /aw/, ʾA = /aʾ/ ktp.) kaj esti parte 
interŝanĝeblaj (WA = /ja/, IA = /iʾa/ ktp.). 
   (8) La sekvaj normoj por vortakcentado estas fidinde derivitaj de 
nerekta evidenteco: 1. vortoj dusilabaj estas akcentataj sur la unua 
(ábum); 2. vortoj tri-aŭ plursilabaj estas akcentataj sur la antaŭlasta 
silabo se ĉi tiu estas longa (bikítum, abúllum, epíštum, kp. 4 supre), 
alikaze 3. sur la trialasta silabo (mupárrisum). Esceptoj: vortakcento falas 
sur longan finan vokalon, kiu rezultis el kuntiriĝo (rubûm) kaj sur 
radiksilabon de meze malfortaj verboj (ukīn). 
(9) La transliterita akada estas kutime presata latinlitere. Latinaj 
majuskloj aŭ majuskletoj kutimas indiki logogramojn (sumerogramojn) kaj 
signojn, kies legado estas malcerta aŭ nespecifita. 
La signo + kutimas indiki kunmetaĵon de du simplaj signoj en unu pli 

kompleksa: tiel la signo Ù  estas kunmetita el IGI + DIB + . 
La multiplika signo ×  indikas signon enskribitan en alian: tiel KA ×  ME  

indikas KA kun ME skribita en ĝi ×  . 
 
       x = nelegebla signo aŭ unu de nekonata legado. 
       [  ] inkluzivas rompitan parton de la teksto. 



12 

       < > inkluzivas ion, kion oni opinias erare ellasita de la antikva 
skribisto. 
        { } aŭ " " inkluzivas ion, kion oni opinias erare aldonita de la antikva 
skribisto. 



LECIONO 1 

NOMA DEKLINACIO, I: REKTA STATO 
 
§ 5. Nomoj estas deklinaciataj per tri formoj: nominativo, genitivo kaj 
akuzativo (pri ilia funkcio vidu § 9); la "oblikva" kazo havas ununuran 
formon kun kaj genitiva kaj akuzativa funkcio. La rekta stato rilatas al la 
normalaj nomaj formacioj ne sekvataj per genitivo; pri aliaj "statoj" vidu 
§ 16. 
 
§ 6. Formoj. En la rekta stato la sekvontaj finaĵoj alpendiĝas al la noma 
stamo1 (ekz. la stamo *šarr-, kiu rezultigas šarrum "reĝo", šarratum 
"reĝino"); klarigo de formoj kaj terminologio sekvos en §§ 7-10: 
 
    Virgenra  Ingenra 
 
 Sing. nom.  -um   -(a)t-um 
  gen.  -im   -(a)t-im 
  akuz.  -am   -(a)t-am 
 Du. nom.  -ān   -(a)t-an 
  obl.  -īn   -(a)t-in 
 Plur. nom.  -ū (aŭ -ānū) -āt-um 
  gen.  -ī (aŭ -ānī)  -āt-im 
 
La adjektivo (ekz. la stamo *dann-, kiu rezultigas virg. dannum, ing. 
dannatum "forta") havas la samajn finaĵojn en la sing. kaj en ing. plur.; en 
la virg. plur. la adjektivaj finaĵoj estas -ūtum (nom.), -ūtim (oblikva kazo). 
En mnb. la adjektivo ne havas dualon: adjektivo modifanta dualan 
substantivon staras en la pluralo. 
 
§ 7. Genro. Estas du genroj, virgenro kaj ingenro. Ĝenerale, la ingenro 
estas markata per -t aŭ -at sufiksata al la stamo, kaj nomoj sen ĉi tiu 
sufikso estas virgenraj. La pli mallonga formo de la sufikso (-t) estas pli 
ofte uzata (ekz. mārum "filo", martum "filino"). La pli longa formo (-at) 
estas uzata kun duoblaj radikoj (t.e. radikoj, kies dua kaj tria radikalo 
estas identaj, ekz. *dnn en dannum "potenca") kaj kun la noma formo 
pars2) (kalb-at-um) "hundino"; vidu § 65). (Nomoj de la formo pirs kaj purs 
aldonas -t, sed la stamo alprenas la sekundaran figuron piris, purus; kp. 
riḫiṣtum kaj puluḫtum, § 12) 
 
§ 8. Nombro.  Estas apartaj formoj por singularo, pluralo kaj dualo. La 
dualo ne estas pli longe formo libere uzata en la mnb., sed limigata al 

                                       
1 Per "radiko"estas esprimata la fundamenta strukturo komuna al 
parencaj vortoj: *dmq estas la radiko de dumqum, damqum kaj udammiq, 
kūn de kīnum kaj ikân, ab de abum kaj abbū. Per "stamo" estas esprimata 
(1) la baza formo de donita substantivo aŭ adjektivo, al kiu afiksoj estas 
aldonataj: dumq-, damq-, ab-, kīn-; (2) verba konjugacio, vidu § 22. 
2 La radiko *prs estas uzata kiel modela indiko de formoj: tiel la formo 
pirs de *špr estas la noma stamo šipr- aŭ la kompletan formon šiprum; gia 
formo pāris estas šāpir- aŭ šāpirum. 
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substantivoj, kiuj signas aŭ kunsignas partojn de la korpo: īnān "du 
okuloj", šēpān " du piedoj": en pli vasta senco: rīšān "pinto" (de rīšum 
"kapo"), emūqān "forteco (de brakoj)". Pri adjektivoj, kiuj modifas dualojn, 
vidu § 6 supre. 
 
§ 9. Kazfunkcioj.  La nominativo estas uzata kiel subjekto de verbo aŭ 
predikato de noma propozicio. La genitivo estas uzata malantaŭ 
prepozicio aŭ rilate al alia substantivo (indikante posedon, aganton, 
objekton de ago). La akuzativo estas uzata kiel objekto de verbo aŭ en 
adverbaj uzoj (indikante tempon, lokon, specifikon). 
 
§ 10. Pliaj notoj.  
 1. La virg. plur. finaĵoj -ānū, -ānī aperas en la malfrua mnb. en malgranda 
nombro de mallongaj vortoj (precipe ilum "dio" kaj ālum "urbo") kaj 
plivastiĝas poste. 
   2. En la ing. -et kaj -ēt estas kondiĉitaj variantoj de -at kaj -āt, se la 
nomo havas e < a: vidu § 84f kaj g. Tiel bēltum "sinjorino" (stamo *baʿl ) 
havas mnb. plur. bēlētum (as. bēlātum); tiel ankaŭ erretum "malbeno" 
(*ʾrr), plur. errētum; ezzum "ĉagrena" (*ʿzz), ing. ezzetum.  
   3. Mimacio (aldono de m al la kazindikiloj u, i, a) estas karakteriza por 
virg. sing. substantivoj, ĉiuj ing. substantivoj kun escepto de dualoj kaj 
ĉiuj adjektivoj. Nunacio (aldono de n al la kazindikiloj a, i) estas 
karakteriza por la dualo. Post la mnb. periodo kaj mimacio kaj nunacio 
nekutimiĝis: šarrum > šarru, īnān > inā. 
   4. Ne estas difina aŭ nedifina artikolo; šarrum povas esti tradukata per 
"reĝo" aŭ "la reĝo", kiel la kunteksto necesigas. 
   5. Post la mnb. periodo la kaza sistemo estis submetata al simpliĝo 
analoga al tiu de la malfrua latina. Tiurilate ĉiu dialekto devas esti 
studata en si mem. 
   6. Kelkaj ingenraj substantivoj malhavas la finaĵon -(a)t: ummum 
"patrino". Kelkaj substantivoj, kiuj malhavas ingenran indikilon en la sing. 
havas ĝin en la plur.: abullum "urba pordego" (ing.), plur. abullātum 
(ing.); eqlum "kampo" (virg.), plur. eqlētum (ing.). 
   7. Krom la tri kazoj supre listigitaj, estas du pliaj adverbaj kazoj, kiuj 
estas kun relativa rareco, escepte en la mnb. kaj jb. poezioj: la lokativo, 
kun la finaĵo -um "en, ĉe", kaj la terminativo, kun la finaĵo -iš "al": qātukka 
< *qātum-ka "en via mano", puḫruššunu < *puḫrum-šunu "en ilia 
kunveno", šēpūʾa < šēpuʾʾa < *šēpum-ja "ĉe miaj piedoj" (§ 84d), qerbum 
Bābilim "en (la mezo de) Babilono", dāriš ūmī "por ĉiam" (por la longeco 
de tagoj). Adjektiva stamo + -iš havas adverban sencon: kīniš "firme". 
Post 1300 a.n.e. substantivo + -iš ricevis komparan sencon: abūbiš "kiel 
fluso", labbiš "kiel leono". 
 
§ 11. Nomoj kun vokalaj stamoj. Kun la malapero de ʾ1-7 (§ 82j; ʾ en ĉi 
tiu kunteksto markas silablimon, ĉu historia ʾ1-5 aŭ w aŭ j) en 
substantivoj kaj adjektivoj kiel rabiʾum "granda", rubāʾum "princo", 
šumluʾum "plenigi", kuntiriĝo kutime okazas laŭ la reguloj notitaj en 
§ 84e: rabiʾum > rabium > rabûm, rubāʾim > rubāim > rubêm, rabiʾam 
restas la normala mnb. formo, sed pli malfrue > rabâm. En la ing. sing. la 
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vokalo antaŭiranta ʾ estas longigata (§ 84d): rabītum < *rabiʾtum, 
šurbûtum < *šurbuʾtum. 
 

s. v. nom. rabiʾum >  rabûm rubāʾum >  rubûm sumlûm 
gen. rabiʾim >  rabīm rubāʾim >  rubêm sumlīm 

akuz. rabiʾam >  rabâm rubāʾam >  rubâm sumlâm 
i. nom. rabītum     

pl. v. nom. rabiʾûtum >  rabûtum rubāʾû >  rubû  
obl. rabiʾûtim >  rabûtim rubāʾī >  rubê  

i. nom. rabiʾātum >  rabâtum    
 
§ 12. Tipaj variacioj en la formo inter virg. kaj ing. aŭ inter ing. sing. kaj 
plur. estas pro tiaj faktoroj kiel vokalperdiĝo, vokalenmeto kaj konsonanta 
asimilado: 
 
*damiq-um > damqum "bona", i. damiqtum, v. pl. damqūtum, i. pl. 

damqātum (vokala elizio en v. kaj i. pl.: § 84b) 
*pulḫ-tum > puluḫtum "timo", pl. pulḫātum; *riḫṣ-tum > riḫiṣtum 

"inundo", pl. riḫṣātum (simpliĝo de triobla konsonanto en sing. per 
vokalenmeto: § 83n) 

*šan-tum > šattum "jaro", pl. šanātum (asimilado de n en sing.: § 83e) 
*libn-tum > libittum "briko", pl. libnātum (vokalenmeto; asimilado de n). 
 
§ 13. aḫum "frato" kaj abum "patro"  formas la pluralon kun konsonanta 
reduobliĝo: aḫḫū, abbū. 
 
§ 14. La adjektivo normale sekvas la substantivon, kiun ĝi modifas. 
La adjektivo povas servi kiel substantivo; tiukaze ĝi normale konservas la 
adjektivan deklinacion (kun virg. plur. -ūtum), sed atentu šībum "griza, 
grizharulo, atestanto" kun duobla pluralo šībū "atestantoj" kaj šībūtum 
"plejaĝuloj". 
Substantiva konstrukcio en la akada povas kelkfoje esti tradukata per 
adjektiva frazo: zēr šarrūtim (laŭvorte "semo de reĝeco") "reĝa idaro". 
 
§15. Pri la lernado de kojnoskribaj signoj. Notu, ke finaj konsonantoj 
en signovaloro estas nedeterminaj, la sama signo reprezentas voĉajn (b, 
g, d, z), senvoĉajn (p, k, t, s) kaj emfazajn konsonantojn (q, ṭ, ṣ) de la 
sama loko de artikulacio; tiel ad, at kaj aṭ ĉiuj estas esprimataj per la 
sama signo AD; ĝia valoro povas esti reprezentata plej ekonomie en 
signolistoj kiel ad, reprezentante la tri eblecojn ad/t/ṭ. Simile la signo IG 
povas esti realigata kiel ig/k/q, IB kiel ib/p, UZ kiel uz/s/ṣ ktp. Komencaj 
konsonantoj en signovaloro estas pli klare diferencigataj en la skribo, sed 
en la mnb. ekstraj signoj por la emfazaj konsonantoj estas ankoraŭ ne en 
ĝenerala uzo; ĉi tiuj estas kutime reprezentataj per signoj , kiuj indikas 
primare la voĉan aŭ senvoĉan homorganan konsonanton. Tiel komenca q 
estas indikata per GA (legota qá) kaj KI (legu qí), ṭ per TU (ṭú), ṣ per ZU 
(ṣú) aŭ per SU. 
Ni vidis (§ 4e, 2), ke la plej multaj signoj, kiuj enhavas i povas ankaŭ esti 
legataj kun e: tiel DI povas esti legata di aŭ de, kaj simile LI, GI ktp. Estas 
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kelkaj esceptoj: bi kaj be estas diferencaj signoj, kiel ti kaj te, ni kaj ne, ši 
kaj še. 

Vokablaro 
 
ana (prep.): al  kīma (prep.): kiel; (konj.): kiam, ke    
arnum: peko, krimo; pun(ad)o  maḫrum: fronto, antaŭa flanko  
ašrum: loko  
aššum (prep.): pro; (konj.): ĉar  

marṣum, i. maruštum (< 
maruṣtum): malsana, malfacila  

awīlum: homo, (libera) viro   nišū (i. pl.): homoj  
bītum (v.), pl. bītātum (i.): domo  pušqum: malfacileco  
dannum, i. dannatum: forta, potenca rabûm < rabium, i. rabītum: granda  
erretum, pl. errētum: sakraĵo, 
malbeno   

rīmum: sovaĝa taŭro  

ezzum, i. ezzetum: ĉagrena  sapḫum, i. sapiḫtum:disĵetita 
gitmālum: perfekta, nobela   šanûm < šanium, i. šanītum: dua, 

alia   
ilum, pl. ilū aŭ ilānū: dio  šarrum: reĝo  
ina (prep.): en, inter, el, ene de, per   tamḫārum: batalo  
išātum (i.), pl. išātātum: fajro  ummum (i.): patrino  
ištu (prep.): el, de  wardum: sklavo, servisto  
kabtum, i. kabittum: peza, adorata, 
grava (persono  

wašṭum: malfacila  

kadrum: sovaĝa, furioza, senbrida   zikarum aŭ zikrum (§ 84b): viro, 
masklo)  

Kojnoskribaj signoj 

(La unua kolumno montras la signon en ĝia novasiria formo; la dua 
montras la ĝeneralajn fonetikajn valorojn, kun postmnb. valoroj en 
krampoj; la lasta kolumno montras la logografiajn valorojn.) 

signo fonetika logografia 
 an AN = Anum "la dio Anum" 

  AN = šamû "ĉielo" 
  DINGIR = ilum "dio" 

 na  
  um  

 
i  

  (bid) É = bītum "domo" 
  É.GAL = ekallum "palaco" 

 ra  

 gal, (qal) GAL= rabûm "granda" 

 bu, pu, (gíd, qíd, sír, šír)  GÍD(.DA) = arkum "longa" 

 meš MEŠ (signo de pluraleco)3 
  a A (.MEŠ) = mû "akvo" (plur.) 
 
                                       
3 Pluraleco povas ankaŭ esti indikata per duobligo de la logogramo por 
substantivo aŭ adjektivo: tiel DINGIR.MEŠ, DINGIR.DINGIR kaj 
DINGIR.GAL.GAL ĉiuj indikas ilū "dioj" (kun rabūtum "grandaj" aldonita 
en la lasta frazo). 
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Ekzerco 
 
1. Deklinaciu šarrum, šarratum, erretum, dannum, ezzum, rubāʾum, 
šanûm. 
 
2. Normaligu (kp. § 4c,5) kaj traduku: a-wi-lam. wa-ar-dim. ni-ši sa6-ap-
ḫa-tim. ar-nam kab-tam. šar-ru-um gi-it-ma-lum. pu-uš-qí wa-aš-ṭú-tim. i-
na šar-rí. Anum ra-bu-um. aš-šum er-re-tim. ilū rabûtum. ummum ra-bí-
tum. i-na tam-ḫa-ri-im. ki-ma i-ša-tim ez-ze-tim. er-re-tam ma-ru-uš-tam. 
ri-mu-um ka-ad-ru-um. šarrum da-núm. aš-šum zi-ka-ri-im ša-ni-im. a-na 
bīt ša-ni-im. iš-tu bītim. i-na ma-aḫ-ri-im. 
 
3. Traduku en la akadan: potencaj reĝoj. grandaj viroj. la adorata dio. 
ĉagrenaj dioj. alies domo. en la fajro. el la batalo. kiel sklavo. 
 
4. Kojnoskribe: 
 

   ;  ;  

   ;   ;  

  ;      ; 

  ;  ;   



 
LECIONO 2 

NOMA DEKLINACIO; II: ABSOLUTA KAJ KONSTRUITA 
STATO. PRONOMAJ SUFIKSOJ 

 
§ 16. Nomaj statoj. Aldone al la rekta stato traktita en leciono 1, la 
akada nomo aperas en du aliaj "statoj": la absoluta stato (latine: status 
absolutus) kaj en la konstruita stato (latine: status constructus). La lasta 
estas trovebla en ĉiuj semidaj lingvoj, la unua nur en la akada kaj (kun 
diferenca funkcio) en la arameaj dialektoj. 
 
§ 17. Absoluta stato. Tiu estas laŭforme karakterizata per la perdiĝo de 
kazfinaĵoj: zikar < zikarum, šarrat < šarratum, sinniš (kun perdiĝo de i. -
t) < sinništum. Ĝi aperas kun relativa rareco kaj funkcias ĉefe en 
numeraloj kaj mezuroj de longeco, pezo ktp., kiu akompanas ilin (ĉi tiuj 
estos diskutataj en § 76) kaj en rigidiĝintaj adverbaj kaj ĉenomaj 
esprimoj: šar lā šanān " nekomparebla reĝo", ana dār "por ĉiam", zikar u 
sinniš "viro kaj virino", ṣeher u rabi "juna kaj maljuna". 
 
§ 18. La konstruita stato estas la neakcentata formo de la nomo, kiu 
rekte antaŭiras alian nomon en la genitivo (bēl bītim "dommastro") aŭ 
verban propozicion en la subjunktivo (awāt iqbû "la vorto, (kiun) li diris", 
§ 37); la noma formo, kiu antaŭiras pronoman sufikson estas simila (bēl-
šu "lia mastro"), kaj estos ankaŭ diskutata ĉi tie. 
Ĝenerale oni povas diri, ke la nomo en konstruita pozicio alprenas la plej 
mallongan formon, kiu estas fonetike ebla. Tie, kie (laŭ la normo de § 83n) 
fonetika adaptado estas necesa por eviti finan dukonsonantecon, la 
specifa adaptado, kiu estas uzata, dependas de la origino de la vorto: ni 
devas diferencigi ekz. formon pars (pirs, purs) kiel maḫrum (šiprum, 
šulmum) disde formo paris kiel šaknum < šakinum (kp. § 84b) kaj disde 
ingenroj kiel šubtum, formitaj sur bazo šub- < *wšb + ing. -t-. Jen skema 
superrigardo de la formoj normalaj en mnb., pri traduko vidu la 
vokablarojn. 
 

1. Grupo kun diferencaj formoj antaŭ genitivo kaj sufikso: 
i. Antaŭ genitivo: 

 
a. mimacio, nunacio kaj mallongaj kazfinaĵoj perdiĝas: bēl bītim, ana bēl 
bītim, aššat awīlim; longaj kazfinaĵoj restas: bēlū bītim, bēlī bītim 
b. sed dukonsonantaj stamoj (kiel ab- "patro" < *ʾab-) ĝenerale aldonas -i 
por ĉiuj kazoj: abi bītim, idi awīlim 
c. multsilabaj ingenraj stamoj per -t- kaj unusilabaj stamoj, kiuj finiĝas per 
duobliĝinta konsonanto aldonas -i por ĉiuj kazoj (kp. § 83n); nidinti 
awīlim, ṭuppi awīlim, libbi awīlim, ummi šarrim; kun escepto de la 
unusilaba stamo šarr- , kiu simpliĝas al šar: šar mātim 
d. dusilabaj virgenraj stamoj finiĝantaj per duobla konsonanto simpligas 
ĝin: kunuk awīlim 
e. stamoj finiĝantaj per vokalo povas sekvi regulon kiel supre (rabi bītim, 
kala mātim), sed la fina vokalo povas perdiĝi (rab bītim, kal mātim), kaj -a 
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povas esti anstataŭigata per -i (kali); longa -ā estas kutime anstataŭigata 
per la genitiva finaĵo -ê <  -ā -i, kp. § 84e (rubāʾum, konstr. rubê). 
 

ii. Antaŭ sufikso (alia ol -ī): 
 
a. mimacio, nunacio kaj mallongaj kazfinaĵoj en sing. nom./akuz. perdiĝas: 
bēlšu, māssu (< *māt-šu, § 83f), sed mātātušu, īnāšu 
b. mallongaj kazfinaĵoj restas (kaj sekundare longigataj: § 84i) en gen. 
sing. kaj en ing. plur.: ana bēlišu, mātātušu, ana mātātišu 
c. multsilabaj ing. stamoj per -t- kaj stamoj, kiuj finiĝas per duobliĝinta 
konsonanto aldonas -a por nom./akuz. sing.: nidintašu, ṭuppašu, libbaki, 
kunukkašu, ummašunu, šarrašu 
d. dukonsonantaj stamoj (abum, idum), stamoj de radikoj kun malforta 
tria konsonanto (mārum < *marʾum, bīšum < *bišjum) kaj vokalaj stamoj 
per -a (kalûm < *kala-um) ĝenerale konservas kazfinaĵojn tra la tuta sing.: 
abušu, abišu, abašu, bīšušu, mārušu, kalûšu < *kala-u-šu, rubûšu (sed la i-
stamo bānium formas bānišu kiel supre). 
 
2. Grupo kun unuopa formo antaŭ genitivo kaj sufikso (escepte -ī): 
 
a. pars, pirs, purs (maḫr-, šipr-, šulm-) ripetas sian unuan vokalon: maḫar 
awīlim, šipiršu, šulumkunu 
b. formoj kiel šaknum < *šakinum, kiu rezultas el vokalelizio (§ 84b) 
restaŭras la perdiĝintan vokalon: šakin mātim, šakinšu 
c. fina -t de unusilabaj ing. stamoj (šub-t-um) estas kutime anstataŭigata 
per -at (šubat awīlim, šubassu), sed kelkfoje helpa vokalo (1,i,c kaj 1,ii,c 
supre) estas aplikata (qīšti awīlim, qīštaka). 
3. La supraj reguloj resumas la formojn trovitajn en la mnb., sed oni notu, 
ke en aliaj dialektoj, kaj kelkfoje eĉ en la mnb., la traktado povas 
diferenci: kio restas konstanta, tio estas la evito de duobla fina 
konsonanteco kaj la tendenco longigi vortojn, kiu estas pli mallonga ol 
kutime, sed la uzitaj rimedoj povas ŝanĝiĝi. 
4. Resumo de formoj (kp. § 84i pri sekundara longeco): 
 
(i) Plej simpla tipo: 
 
 kun genitivo kun sufikso 
 nom. akuz. gen. nom. akuz. gen. 
bēlum sing. 

bēl ālim 
bēl-ī 

bēl-šu 
bēli-ja 
bēli-šu 

bēl-ūʾa   plur. 
bēlū ālim bēlī ālim 

bēlū-šu 
bēlī-ja 
bēlī-šu 

aššatum sing. 
aššat awīlim 

aššat-ī 
aššassu 

aššati-ja 
aššati-šu 

  plur. 
aššāt awīlim 

aššātu-ʾa 
aššātu-šu 

aššāti-ja 
aššāti-šu 
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(ii) Specialaj tipoj: 
 
libbum libbi awīlim 
  

libb-ī 
libbašu 

libbi-ja 
libbišu 

kunukkum kunuk awīlim 
  

kunukk-ī 
kunukka-šu 

kunukki-ja 
kunukki-šu 

maḫrum maḫar awīlim 
  

maḫr-ī 
maḫar-šu 

maḫri-ja 
maḫri-šu 

šiprum šipir awīlim 
  

šipr-ī 
šipir-šu 

šipri-ja 
šipri-šu 

šulmum šulum awīlim 
  

šulm-ī 
šulum-šu 

šulmi-ja 
šulmi-šu 

šaknum < *šakinum šakin mātim 
  

šakn-ī 
šakin-šu 

šakni-ja 
šakni-šu 

šubtum šubat awīlim 
  

šubt-ī 
šubassu 

šubti-ja 
šubti-šu 

qīštum qīšti awīlim 
  

qīšt-ī 
qīšta-šu 

qīšti-ja 
qīšti-šu 

nidintum nidinti awīlim 
  

nidint-ī 
nidinta-šu 

nidintija 
nidinti-šu 

 
kun genitivo kun sufikso  

nom. akuz. gen. nom. akuz. gen. 
bānûm < bānium bāni/bān awīlim bānî < *bāni-ī 

bānišu 
bānîja 
bānîšu 

bānītī bānītija bānītum bāniat awīlim 
bānīssu bānītišu 
*kalî < *kala-ī kalîja kalûm < *kalaʾum kala (kali, kal) mātim 
kalûšu kalâšu kalîšu 
rubê rubêja  rubûm < *rubaʾum rubê ālim < *rubā-i 

gen. rubûšu rubâšu rubêšu 
abī abija abum abi awīlim 
abušu abašu abišu 
mārī mārija mārum < *marʾum (māri)/mār awīlim 
mārušu mārašu mārišu 

 
Por la studanto estas grave ekkoni la markojn, kiu diferencigas unu 
formon disde alia en ĉi tiu subsistemo kaj ĉiuj formoj en ĝi disde la 
kazfinaĵoj de la rekta stato: tiel abi (bītim) kaj ṭuppi (awīlim) estas ne 
necese genitivaj nek ṭuppašu necese akuzativa; šubtišu ne povas esti 
nominativa aŭ akuzativa; māssu ne povas esti genitivo. 
§ 19. Anstataŭ de la konstrukcio konstruita stato + genitivo (bēl mātim) 
perifrazo povas esti uzata: rekta stato + ša + genitivo (bēlum ša mātim, 
ana bēlim ša mātim). ša "(tiu) de"deriviĝas de la determina pronomo šu 
(§63). 
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Ĉi tiu perifrazo devas esti uzata se la reganta substantivo estus 
apartigata per adjektivo disde la genitivo: *šar dannum mātim estas 
malebla kaj devas esti anstataŭigata per aŭ šarrum dannum ša mātim aŭ 
šar mātim dannum "potenca reĝo de la lando". La ša-konstrukcio estas 
ankaŭ ofte uzata por eviti ambiguecon, se la konstruita stato havas la 
saman formon kiel la rekta stato (ekz. la nom. pl. bēlū), aŭ por eviti 
stilistike pezan konstruitan ĉenon (tiel mār šarrim ša māt Hatti "la reĝido 
de la lando Hatti" evitas la pezecan mār šar māt Hatti). 
 
§ 20. Posedaj pronomaj sufiksoj estas uzataj kun prepozicioj (§ 54,2) 
kaj substantivoj; kun la lastaj ili povas indiki posedon aŭ aliaj funkciojn de 
la genitivo (objektiva gen., subjektiva gen.). La formoj estas: 
 

 Singularo Pluralo 
   

1-a pers. -ī, -(j)a -ni 
2-a pers. virg. -ka -kunu 
2-a pers. ing. -ki -kina 
3-a pers. virg. -šu -šunu 
3-a pers. ing. -ša -šina 

 
La sufikso de la 1-a pers. sing. alprenas tri formojn en la norma mnb.: -ī 
malantaŭ substantivo en la nom./akuz. sing., -ja malantaŭ gen. 
sing./oblikva plur., sed tiu estas reduktata al -a malantaŭ nom. pl 
(transkribata bēlūa "miaj mastroj" aŭ kun eksplicita markado de la 
silablimo - bēlūʾa). Tiel bēlī "mia mastro". aššātuʾa "miaj edzinoj", ana 
bēlija "al mia mastro", ana bēlīja "al miaj mastroj". 
Konsideru (§ 83 f), ke dentalo/siblanto + š > ss: *māt-šu > māssu "lia 
lando", *rēš-ša > rēssa "ŝia kapo". 
 

Vokablaro 
 
abum, pl. abbū: patro  eṣemtum, pl. eṣmētum: osto  
aḫum, pl. aḫḫū: frato  ḫulqum: perditaĵo  
aššatum (stamo *ʾant-): edzino  idum: brako, flanko  
awātum, pl. awâtum: vorto  īnum: okulo  
bānium, bānûm: konstruanto, faranto  itti (prep.): kun; ittīšu "kun li 

(§ 84i)  
bēltum, pl. bēlētum: sinjorino, mastrino  kalûm:tuteco, tutaĵo  
bēlum: sinjoro, mastro, posedanto   kunukkum: cilindra sigelilo  
bīšum: posedo  libbum: koro, centro, mezo  
dārium, dārûm: eterna  dMarduk: la dio Marduk, 

patrono de Babilono  
dīnum: juĝo, juĝafero  mārum: filo  
ekallum (<sum. É.GAL): palaco   mātum (i.), pl. mātātum: lando  
eli: sur, super; elīšu "sur ĝi" (§84i)  mīšarum (*jšr): justeco  
eqlum (v.), pl. eqlētum (i.) (*ḥql): 
kampo  

nidintum, nidittum: donitaĵo  

errēšum (*ḥrt): farmanto   qātum (i.): mano  
erṣetum: tero   šarratum: reĝino  
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qīštum: donaco  šarrūtum: reĝeco   
rēʾūtum: paŝtisteco  šiprum: laboro, verko    
rubāʾum, rubûm: princo, nobelo  šubtum: loĝejo, sidejo   
ṣeḫrum, i. ṣeḫertum: malgranda  šulmum: san(ec)o  
ṣibtum, konstr. ṣibat (*wṣb): interezo  šumum "nomo, id(ar)o2  
ṣīrum, i. ṣirtum: altranga  šūqurum, i. šūqurtum (*wqr): tre 

multekosta, altvalora  
šaknum ( < šakinum): guberniestro, 
estro  

ṭuppum: argila tabulo  

šaluštum: unu triono (i. de la orda 
numeralo šalšum "tria")  

u: kaj  

šamāʾu, šamû (v. pl.): ĉielo  
zērum: semo  

zittum: parto, porcio, kvoto (de 
propraĵo)  

 
Kojnoskribaj signoj 

 
Signoj Fonetika Logografia 

 ìr, èr ÌR = wardum "sklavo, servisto 

 ti, tì TI(.LA) = balāṭum "vivi" 

 ia, ankaŭ ie, ii, iu  

 (tur)  TUR = ṣeḫrum "malgranda" 
  DUMU = mārum "filo" 

 ad AD = abum "patro" 

 ga, qá GA = šizbum "lakto" 

 id, ed Á = idum "brako, flanko" 

 wa, we, wi, wu; pi, pe GEŠTU = uznum "orelo" 

 ši, lim IGI = īnum "okulo" 
  IGI = pānum "fronto", pl. 

"vizaĝo" 
  LIM = līmum "mil" 

 lum, (lu4)  
 

Ekzerco 
 
1. Normaligu kaj traduku: be-el ša-me-e ù er-ṣe-tim. a-ra-an di-nim. i-na 
qá-at mār a-wi-lim. aš-ša-at a-wi-lim. aš-ša-sú. warad ekallim. šàr mi-ša-ri-
im. li-ib-bi dMarduk. zērum da-rí-um ša šar-ru-tim. mār a-wi-lim ṣe-eḫ-ra-
am. ša-lu-uš-ti eqlim. ṣi-ba-sú. it-ti be-el-ti-ša. be-le-sà. e-li-šu. it-ti-šu-nu. 
re-ú-si-na. be-el-ni. eṣemti warad a-wi-lim. šum-šu ṣi-ra-am. i-na li-ib-bi-šu. 
a-na be-lí-šu. bīs-sú (É-sú). zitta-šu. a-na aš-šati-šu. a-wa-ti-ia šuqú-ra-tim. 
di-ni. ma-sú. a-na ni-ši-šu. er-re-šum. er-re-su. be-el ḫu-ul-qí-im. ḫu-lu-uq-
šu. 
2. Traduku en la akadan: la filo de la viro. kun la filo de la viro. lia filo. 
kun lia filo. la frato de la viro. la laboro de la viro. la dono de la viro. la 
edzino de la viro. la loĝejo de la viro. lia tabulo. ilia sigelilo. via koro. nia 
faranto. ŝia filo. mia frato. lia patro. mia posedo. iliaj ostoj. mia vorto. ŝia 
malgranda reĝino. kun mia parto. lia farmanto. 
3. Kojnoskribe: 
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  ;    ; 

     ;    

     ;   ; 

   ;     ; 

     ;     ;     



LECIONO 3 

G-STAMO DE FORTA VERBO (I) 
 
§ 21. La verbo ĝenerale. La akada havas kelkajn pure substantivajn 
stamojn kun neniuj adjektivaj aŭ verbaj parencaj vortoj, ekz. ab- "patro, 
kalb- "hundo". Ĝenerale, tamen, vortoj kun verba funkcio taŭgas por 
libere formi parencajn ortojn kun substantivaj aŭ adjektivaj funkcioj kaj 
en sama maniero substantivoj aŭ adjektivoj povas transpaŝi funkciajn 
modelojn. Tiel ni trovas la verbon išriq "li ŝtelis", la adjektivon šarqum 
"ŝtelita", la substantivon šarrāqum "ŝtelisto"; disde tia grupo de vortoj ni 
povas izoli radikon komunan al ĉiuj: la konsonanta sekvenco *šrq, kiu 
(kiel kaj ĝia formo kaj la asterisko indikas) estas abstraktaĵo neniam tiel 
atestita. La plej multaj de tiaj radikoj en la akada estas trikonsonantaj, 
sed dukonsonantaj kaj kvarkonsonantaj verboj estas ankaŭ troveblaj. 
Kiel en aliaj semidaj lingvoj ni diferencigas la "fortan" verbon (paradigmo: 
parāsum "apartigi") disde la diversaj tipoj de "malfortaj" verboj, kiuj estas 
submetataj al fonetika modifado (asimilado de n [§ 83e], malapero de ʾ1-7 
[§§ 82j kaj 84c-f], ktp.) kaj disde neregule formataj verboj. 
 
§ 22. Stamoj. Kiel en la hebrea aŭ araba, akadaj verboj estas 
konjugaciataj en diversaj subsistemoj nomataj "stamoj"; tiuj ĉi distingiĝas 
per la malhavo aŭ havo de duobliĝintaj kaj infiksitaj aŭ prefiksitaj 
elementoj. Estas kvar ĉefstamoj, kutime nomataj G, D, Š, N aŭ II, II, III, 
IV (G, de germana "Grundstamm", signifas baza stamo; D rilatas al la 
duobliĝinta meza radikalo, kiu karakterizas ĉi tiun stamon; Š kaj N 
indikas la afiksitajn elementojn š kaj n); la kvar stamoj repondas al la 
hebreaj Qal, Piʿʿel, Hifʿil kaj Nifʿal. Pliaj stamoj povas esti formataj de ĉi 
tiuj per la infiksado de -ta- aŭ -tan-. La infiksitaj stamoj nomiĝas Gt aŭ I/2, 
Gtn aŭ I/3, Dt aŭ II/2, Dtn aŭ II/3, ktp. 
 
§ 23. "Tempoj". En ĉiu stamo ni trovas kvar finitivajn1 formojn, kutime 
nomataj tempoj: (1) la "prezenco" (iparras) esprimas kontinuan agadon 
kaj estas normale tradukata per esperanta prezenco aŭ futuro ("li 
konstruas, li estas konstruanta, li konstruos"); (2) la "preterito" (iprus) 
esprimas agon, kiu okazas je ununura punkto en la tempo kaj estas ofte 
tradukata per pasinta rakonta tempo ("li konstruis"); (3) la "perfekto" 
(iptaras) reprezentas la verban agadon en tempa rilato al alia agado aŭ al 
la estanta tempo kaj estas kutime tradukata per pasinta tempo "li 
konstruis", "li estas konstruinta"); (4) la "stativo" (paris) esprimas staton 
"li estas maljuna") prefere al agado aŭ procedo ("li maljuniĝas"). Aldone 
al la kvar tempoj, ĉiu stamo havas imperativon, substantivan formon 
(infinitivon) kaj du adjektivajn formojn (participon kaj verban 
adjektivon). 
 
§ 24. Verbtipoj kaj vokalklasoj: La akadaj verboj dividiĝas en du bazaj 
grupoj: tiuj, kiuj havas origine verban funkcion esprimi agon aŭ procedon, 
kiujn ni povas nomi ag-verbojn kaj verboj, derivitaj de adjektivoj kaj 

                                       
1 Finitivaj formoj estas tiaj, kiuj esprimas predikataĵon. 



25 

esprimantaj la komenciĝon aŭ ekziston de stato, kiujn ni povas nomi stat-
verbojn. 
Ag-verboj estas troveblaj en kvar klasoj, karakterizataj per diferencaj 
stamvokaloj (la stamvokalo estas la vokalo, kiu antaŭiras la finan 
radikalon en finitivaj formoj); la klasoj estas signataj per la stamvokalo de 
la prez. G (iparras) kaj pret. G (iprus). 
 
 a/u-klaso  (iparras iprus "apartigi") 
 a-klaso  (iṣabbat iṣbat "kapti") 
 u-klaso  (irappud irpud "kuri") 
 i-klaso  (ipaqqid ipqid "konfidi") 
 
La rilato de ĉi tiuj paradigmoj al la verba signifo ne estas rigida kaj ŝoviĝo 
de unu vokalklaso al alia ne estas malofta; malgraŭ ĉio la sekvontaj 
tendencoj estas observeblaj: la a/u- kaj a-klasoj enhavas transitivajn 
verbojn; la u-klaso netransitivajn; la i-klaso transitivajn, kies rezulto estas 
farata per momenta agado kaj kelkajn netransitivan verboj de moviĝo. 
Stat-verboj estas dominante i-tipaj, sed la stamvokalo a ankaŭ troviĝas: 
damāqum "fariĝi bona": idammiq, idmiq; pašāḫum "ripozi en paco": 
ipaššaḫ, ipšaḫ. 
 
§ 25. La preterito  (iprus, iṣbat, ktp.) estas formata per aldono de 
prefiksoj kaj sufiksoj al la bazo -prus- (-ṣbat-, -pqid-). Ĝi normale 
reprezentas simplan pasintan agon (iṣbat "li kaptis") aŭ la komenciĝo de 
stato (idmiq "li pliboniĝis"). La formoj de parāsum estas jenaj: 
 

sing. 3. iprus plur.  3. v. iprusū 

   3. i. iprusā 

 2. v. taprus 

 2. i. taprusī 

 2. taprusā 

 1. aprus  1. niprus 

 
(En aliaj vokalklasoj la stamvokalo anstataŭas u: iṣbat, taṣbat, taṣbatī; 
irpud, tarpud.) 
Notu, ke en la mnb. la 3-a pers. sing. havas komunan formon por virgenro 
kaj ingenro ("li/ŝi apartigis); aliaj dialektoj konservas diferencan formon 
taprus "ŝi apartigis". 
Ankaŭ 3-a pers. dualo iprusā ekzistas, sed ĝi estas ĝenerale anstataŭigata 
per la pluralo. 
 
§ 26. La prezenco de ag-verboj reprezentas agon kiel kontinuan: irappud 
"li kuras, estas kuranta, kuros". En stat-verboj la prezenco havas 
komencan sencon: iballuṭ "li komenciĝas bonfarti". 
La prezenco karakteriziĝas per duobliĝo de la meza radikalo; ĝia 
konjugacio similas al la preterito: 
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sing. 3. iparras plur.  3. v. iparrasū 

   3. i. iparrasā 

 2. v.  taparras 

 2. i. taparrasī 

 2. taparrasā 

 1. aparras  1. niparras 

 
kun regula anstataŭo de aliaj stamvokaloj en irappud, ipaqqid. 
 
§ 27. La imperativo, kiu esprimas positivajn ordonojn, estas formata 
surbaze de la preterito *prus, *ṣbat, *rpud, *pqid. En la ingenra sing. 
komenca dukonsonantaro estas dissolvata per la enmeto de vokalo 
(§ 83n); ĉi tiu kutimas esti la sama kiel la stamvokalo (purus, ṣabat, 
rupud, piqid), sed en kelkaj verboj de la a-klaso la vokalo i estas enmetata 
(limad "lernu!", pilaḫ "timu!", rikab "rajdu, veturu!", tikal "konfidu!"). Se 
finaĵo almetiĝas, la antaŭiranta vokalo elfalas: 
 
sing. virg. purus ṣabat limad rupud piqid 
sing. ing. pursī ṣabtī limdī rupdī piqdī 
plur. pursā ṣabtā limdā rupdā piqdā 
 
(La formo uzata por esprimi negativajn ordonojn estos traktata en § 47.) 
 
§ 28. La infinitivo estas deklinaciata verba substantivo, kiu formiĝas laŭ 
la paradigmo parāsum de la G-stamo (pri variantoj fonetike kondiĉataj 
kiel šebērum, erēbum vidu § 84f-h). Pro ĝia duobla karaktero kiel verba 
kaj substantiva formo, la infinitivo povas esti uzata en verbaj konstrukcioj 
kun akuzativa objekto (tiuj estos diskutataj en § 75) aŭ en nomaj 
konstrukcioj kiel konstruita stato + genitivo; ina estas uzata por esprimi 
tempon, ana celon: 
 

ina parāsika "kiam vi apartigas" (laŭv. " en via apartigado") 
donu al mi boaton ana rakābija "por ke mi povu veturi en ĝi" ("por mia 
veturado") 
ana sakāp nakrim "por renversi la malamikon" ("por la renversado de 
la malamiko)". 

 
§ 29. La (aktiva) participo havas en la G-stamo la formon pārisum kun 
normala adjektiva deklinacio (i. pāristum, v. pl. pārisūtum, i. pl. 
pārisātum). La participo normale funkcias kiel substantivo, t. e. ĝi regas 
genitivon prefere al akuzativo: pāliḫ ilim "diotima (persono)". Stat-verboj 
(§ 24) ne formas participon (*dāmiqum); ĝi estas anstataŭigata per la 
responda adjektivo (damqum). 
 
§ 30. La verba adjektivo havas en la G-stamo la formon parsum ( < 
*parisum), kun adjektiva deklinacio. La verba adj. de ag-verboj normale 
havas pasivan sencon: ḫabālum "maljuste trakti". awīlum ḫablum 
"trompita viro"; komparu la verban adjektivon de stat-verboj damqum 
"bona", balṭum "viva". 
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§ 31. Noma frazo estas frazo sen finitiva verbformo kiel predikato. Ĝi 
estas ofte karakterizata per sendependa pronomo (§ 54,4) aŭ enklitika -
ma (§ 40,3): 
 

Adad šarrum-ma "Adad estas reĝo" 
ul abī atta "vi ne estas mia patro" 
salīmātum ša awīl Ešnunna daṣtum-ma "la aliancoj de la reganto de 
Eŝnunna estas perfido". 

 
§ 32. Verba frazo normale havas la ordon: subjekto - objekto - nerekta 
objekto - verbo: šarrum eqlam ana awīlim iddin "la reĝo donis al la viro 
kampon". La fina pozicio de la verbo, kiu estas nekutima en la semida, 
estas verŝajne pro sumera influo. 

 
Vokablaro 

 
paqādum (i): zorgi pri (akuz.), konfidi 
(akuz.) al (ana/dat.)   

alākum (prez. illak, pret. illik; 
pliaj formoj vidu en § 68): iri 

parāsum (a/u): tranĉi, dividi   
dajjānum: juĝisto  pašātum (i): forigi, forstreki  
iṣum: arbo, ligno   pûm: buŝo (konstr.:pī)  
kaspum: arĝento  purussāʾum, purussûm: decido  
kašādum (a/u): atingi, alveni, 
konkeri    

ragāmum (u): postuli, pretendi leĝan 
rajton  

maḫāṣum (a): bati  rittum (i., *rḥt): manartiko, mano  
mû (plur. <maʾu): akvo  ṣabātum (a): (ek)kapti  
nadānum (prez. inaddin, pret. 
iddin > *indin: § 83e) doni;   (ana 
kaspim) nadānum: vendi  

šakānum (a/u): meti, loki, starigi   

nakāsum (prez. inakkis, pret. 
ikkis: detranĉi, fortranĉi  

šaqālum (a/u): pesi, pagi   

namkūrum: posedo (*mkr, kp. 
§ 83 c)  

šarākum (a/u): donaci, doni  

naṣārum (prez. inaṣṣar, pret. 
iṣṣur: § 83e): gardi, protekti   

šarāqum (i): ŝteli  

nīšum: ĵuro (laŭv. vivo); kutime en 
nīš ilim (ĵuro) per la vivo de dio 
nīš šarrim kaj simile plu  

šebērum (i, prez. išebbir, tešebbir, 
ešebbir; pret. išbir, tešbir, ešbir, v. 
adj. šebrum; kp. § 84gh): rompi  

nuḫšum: abundo  šumma (konj.): se  
palāḫum (a): timi, adori   zakārum (a/u): paroli, diri, nomi   
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Kojnoskribaj signoj 
 

Signoj Fonetika Logografia 

 ba  

 zu, sú, sú ZU = idûm "scii" 
  ZU = lamādum "lerni" 

 ig, eg GÁL = bašûm "esti" 

 am  

 iz, ez, (giš, giz) GIŠ = iṣum "arbo, ligno" 

 
šu, (qad) ŠU = qātum "mano" 

 ud, u4, tam, pir, (par, laḫ, liḫ, 
ḫiš, tú) 

U4 = ūmum "tago" 

  dUTU = dŠamaš (sun-dio) 
  BABBAR = peṣûm "blanka" 

 im, em dIŠKUR = dAdad (ŝtormdio) 
  IM = ṭiṭṭum "argilo" 
  IM = šārum "vento" 

  KÙ = ellum "pura, sankta" 
  KÙ.BABBAR = kaspum 

"arĝento" 
  GUŠKIN (skribata KÙ.GI) = 

ḫurāṣum "oro" 

 za, ṣa, sà  
 

Ekzerco 
 
1. Normaligu kaj traduku: iš-ru-uk. im-ha-aṣ. ik-šu-ud. ip-ši-iṭ. mi-ša-ra-am 
i-na pī ma-tim aš-ku-un. šum-ma da-a-a-nu-um pu-ru-sà-am ip-ru-ús. a-wi-
lum namkūr ilim iš-ri-iq. bīt(bīs)-sú iṣ-ba-at. i-ša-ak-ka-nu, i-na-ṣa-ar. ip-
pa-aq-qí-du. ni-iš i-lim i-za-kar. i-ra-ag-gu-um. i-še-eb-bi-ru. i-sa-am i-na-
ak-ki-su. ritta-šu i-na-ki-su. kaspam i-ša-qá-lu. bīt-sú a-na kaspim i-na-ad-
di-in. pa-li-iḫ ì-li.ša-ki-in me-e nu-úḫ-šim a-na ni-ši-šu. pa-qí-id bi-tim. i-na 
a-la-ki-šu. a-na ka-ša-dim. bi-tum na-ad-nu-um.  
2. Konjugaciu en pret., prez. kaj imp. kaj indiku participon kaj verban 
adj.: kašādum, šarāqum, šebērum. 
3. Traduku en la akadan: vi levis pretendon. li adoras la diojn. li batis la 
viron. mia mastro rompis sian tabulon. Mi konfidas mian patron al la dioj. 
li starigis sian donaĵon antaŭ la dion. Li estas pesanta arĝenton en la 
domo de sia patro. Li eliminis miajn vortojn. kiam vi alvenas. por gardi 
lian domon. la kaptita viro. 
4. Kojnoskribe: 
 

 ;  ; ; 

; ;  ; 

; 



LECIONO 4 

 
G-STAMO DE FORTA VERBO (II). VERBAJ SUFIKSOJ. 

VENTIVO. SUBJUNKTIVO 
 
§ 33. La stativo estas konjugaciata formo de la verba adjektivo parsum 
(< *parisum). Ĝi signas iafoje staton aŭ daŭran efikon de agado: damiq "li 
estas (estis, estos) bona" (stat-verbo), paris "ĝi estas (estis, estos) 
decidata" (ag-verbo). En ag-verboj ĝi estas kutime pasivsenca (ṣabit "li 
estas en kaptiteco"), sed okaze aktivsenca (bītam ṣabit "li posedas 
domon"). 
La stativo de ag-verboj formiĝas surbaze de paris, en kiu la i estas eliziata 
kiam finaĵo estas aldonata. Stat-verboj havas kutime ankaŭ la bazon paris, 
sed povas ankaŭ havi la bazon parus aŭ paras: maruṣ "li estas malsana" < 
marāṣum (a), rapaš "ĝi estas vasta" < rapāšum (i). La formoj de la stativo 
estas: 
 
Sing. 3v. paris Plur. 3v. parsū 
 3i. parsat  3i. parsā 
 2v. parsāta  2v. parsātunu 
 2i. parsāti  2i. parsātina 
 1. parsāku  1. parsānu 
 
Iu substantivo aŭ adjektivo povas esti uzata kun stativaj finaĵoj kaj 
funkcias kiel predikato: 
 
 šarrāku "mi estas reĝo", šar "li estas reĝo" < šarrum (subst.) 
 rabiāta, rabâta "vi estas granda" < rabûm (adj.) 
 damqū "ili estas bonaj" < damqum (adj.) aŭ damāqum (verbo). 
 
Nefina -a- de la stativaj finaĵoj > e en akordo kun § 84f: bēl, bēlet, bēlēta, 
bēlēti, bēlēku, bēlū, bēlā, bēlētunu, bēlētina, bēlēnu. 
 
§ 34. La perfekto formiĝas per infiksado de -t(a) malantaŭ la unua 
radikalo. Kvankam ĉi tiu tempo dividas formojn kun la stamoj, kiuj 
infiksas -t(a)-, ĝi devas klare esti distingata disde ili. Kiel aliaj tempoj la 
perfekto esprimas aspekton de agado, dume la derivitaj stamoj havas 
leksikan signifon. 
La perfekto G havas jenajn formojn: 
 

plur.  3. v. iptarsū sing. 3. iptaras 
 3. i. iptarsā 

 2. v. taptaras 
 2. i. taptarsī 

 2. taptarsā 

 1. aptaras  1. niptaras 
 
En dependaj tempaj kaj kondiĉaj (§ 39) propozicioj, kiam la ĉefverbo 
estas futura, imperativa aŭ volitiva (§ 42), la perf. indikas perfektan 
futuron (t.e. futuro antaŭ la futuro de la ĉefpropozicio): 
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inūma gerrētum iptarsā "kiam la karavanoj estas (estos) foririntaj" 
ištu ṣābum šū iktašdakkum ṣābam šâti ana ṣēr aḫika ṭurdam "kiam tiuj 
viroj estas (estos) venintaj al vi, sendu tiujn virojn al via frato" 
 
Pri la uzo de la perfekto en pasintaj kondiĉaj propozicioj vidu § 39. 
 
En sendependaj propozicioj la perfekto havas jenajn uzojn: 
 
(a) en mnb. ni ofte trovas perfekton malantaŭ unu aŭ pli preteritoj kaj 
kutime ligita al ili per -ma; ĉi tiu sekvenco, pret. + -ma + perf. (la tiel 
nomata sinsekvo de tempoj aŭ latine "consecutio temporum"), esprimas 
pasintajn agojn okazantajn sinsekve: 
 
iḫliqma iṣṣabtūšu "li fuĝis, sed ili kaptis lin" 
ana GN asniqma ālam šâti asḫupma aṣṣabat "mi atingis GN kaj invadis 
kaj ekkaptis la urbon" 
 
(b) la perfekto (kiel la pret.) povas esti uzata kiel "letera tempo" 
esprimanta agojn de la tempa vidpunkto de la letera adresato, ne de ĝia 
adresanto (ĉi tiu uzado estas ofte enkondukata per la adverboj anumma 
"per tio" aŭ inanna "nun"); traduko estas plej bone indikata en la 
prezenco: 
 
 ṭuppī anniam aštaprakkum "mi sendas ĉi tiun leteron de mi al vi" 
 anumma aštaprakkum/ašpurakkum "Mi skribas per tio al vi" 
 inanna aṭṭardakkum "mi nun sendas al vi". 
 
1. Pri la asimilado de t de la infikso al la unua radikalo en formoj kiel 
iṣṣabat < *iṣtabat, igdamur < *igtamur, vidu § 83h. 
2. La stamvokalo de la perf. estas identa kun tiu de la prez. G: iptaras, 
iṣṣabat, irtapud, iptaqid. 
3. Notu, ke, kiam finaĵo aldoniĝas, la fina vokalo de la baza formo 
eliziiĝas: *iptaras-ū > iptarsū. 
 
§ 35. Pronomaj sufiksoj, akuzativaj kaj dativaj, povas esti aldonataj al 
ĉiuj finitivaj formoj de la verbo, indikativo kaj subjunktivo kaj al la 
imperativo: išrukū "ili donis", išrukūšu "ili donis lin/ĝin", išrukūšum "ili 
donis al li". La formoj estas la jenaj: 
 

 Akuzativo Dativo 
Sg. 1-a -ni -am 
 2-a virg. -ka -kum 
 2-a ing. -ki -kim 
 3-a virg. -šu -šum 
 3-a ing. -ši -šim 
Pl. 1-a -niāti -niāšim 
 2-a virg. -kunūti -kunūšim 
 2-a ing. -kināti -kināšim 
 3-a virg. -šunūti -šunūšim 
 3-a ing. -šināti -šināšim 
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1. La formo de la 1-a sg. dat. -am estas uzata nur malantaŭ senfinaĵaj 
verbformoj (išruk, tašruk, ašruk, nišruk: ekz. išruk-am "li donis al mi"); 
malantaŭ -ī de la 2-a ing. sing. ĝi estas reduktata al -m (tašrukī-m "vi 
donis al mi"), kaj malantaŭ -ū, -ā de la 2-a kaj 3-a pers. plur. ĝi estas 
anstataŭigata per -nim (išrukū-nim "ili donis al mi"). 
2. Notu denove, ke dentalo/siblanto + š > ss (§ 83f) en ipqissu < *ipqid-
šu, imḫassu < *imḫaṣ-šu kaj similaj formoj. 
3. Dat. kaj akuz. sufiksoj povas esti uzataj kune, je kio la dat. antaŭiras: 
en ĉi tiu kazo fina -m de la dat. asimiliĝas al sekva konsonanto: 
išrukūšuššu < *isrukū-šum-šsu "ili donis ĝin al li". 
4. Perdiĝo de la mimacio en la dat. okazas ĉirkaŭ la fino de la mnb.; per 
tio distingo inter kelkaj formoj de dat. kaj akuz. perdiĝas (ni, ki, šu, ši) kaj 
la konfuziĝo inter dat. kaj akuz. sufiksoj ĝenerale kreskas. 
 
§ 36. La ventivo. Speciala formo de la verbo, kutime nomata la ventivo, 
estas forme identa kun verbo + sufikso 1-a sing. dat. -am/-m/-nim; elekto 
de formoj sekvas la normojn donitajn en § 35,1 (iprus-am, taprusī-m, 
iprusū-nim). La formo ŝajnas esti disvolviĝo el la dat. "al mi", sed la 
origina dat. senco de la sufikso perdiĝis. Kun verboj de moviĝo la ventiva 
finaĵo povas indiki la direkton "ĉi tien" (illik "li (for-)iris", sed illikam "li 
venis"), kaj la nomo ventivo deriviĝas de ĉi tiu senco; en la plej multaj 
ekzemploj, tamen, la finaĵo ŝajnas havi prefere stilistikan ol leksikan 
sencon; frazoj kiel ana ṣērija takaššad "vi venos al mi"  
(ĉi-direkta movo, neniu ventiva markilo), ana ṣērika akaššad-am-ma "mi 
venos al vi" (tiudirekta movo, ventiva markilo) kaj ṭēmam limdī-m-ma 
šuprī "eltrovu la informon kaj skribu!" (nenia movo, ventiva markilo) estas 
kutimaj. 
Kun verboj de moviĝo kaj aliaj verboj la ventivo estas precipe kutima 
antaŭ -ma kaj pronomaj sufiksoj, dativaj kaj akuzativaj, speciale la 1-a 
sing. akuz. (iṣbat-an-ni "li kaptis min") kaj ĉiuj dativaj sufiksoj escepte de 
la 1-a sing., kun kiu ĝi estus identa (išruk-ak-kum "li donis al vi", sed 
išruk-am "li donis al mi"). Fina -m de la ventivaj -am, -m kaj -nim 
asimiliĝas al la sekva konsonanto: iṣbatū-nin-ni, tašrukī-š-šum. 
 
 adi allakam "ĝis mi venas (tien) 
 aṭarradakkuššuma < *aṭarrad-am-kum-šu-ma "mi sendos lin al vi" 
 ummanātum iptaṭrānim ana GN ikšudānim "la trupoj foriris kaj 
atingis GN" 
 
1. Ĉar dat. sufiksoj "al mi" kaj la ventivaj finaĵoj estas forme identaj, 
povas esti malklare, kio estas intencata. Ĝenerale, se verbo troviĝas kun 
klaraj dat. sufiksoj (išrukšum ktp.), -am/-m/-nim povas esti prenataj kiel 
dat.; se ĝi ne estas (tiel *irappudūšum estas netrovebla) la finaĵoj povas 
esti prenataj kiel ventivo. 
2. Perdiĝo de mimacio okazas ĉirkaŭ la fino de la mnb., tiel ke en la pli 
malfruaj periodoj la ventivaj finaĵoj estas -a kaj -ni, sen speciala ventiva 
formo en la 2-a ing. sing. 
 
§ 37. Kelkaj konjunkcioj  (subjunkcioj), kiuj enkondukas dependajn 
propoziciojn estas inūma "kiam", lāma "antaŭ ol", warki "post kiam", 
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aššum "ĉar". La verboj en tiaj propozicioj estas en la subjunktiva modo 
(§ 38). Rilativaj propozicioj ankaŭ estas en la subjunktivo; ĉi tiuj estas plej 
ofte enkondukataj per ša "kiu" (la uzo de ša estos diskutata pli detale en 
§ 63); en la mnb. la konstrukcio substantivo en la konstruita stato+ verbo 
en la subjunktivo esprimas rilativan propozocion: ṭēm almadu "la novaĵo, 
kiun mi eksciis" (§ 18). 
 
§ 38. La subjunktivo. Finitivaj verbformoj (pret., pres., perf., stat.), kiam 
ili estas uzataj en dependaj propozicioj, staras en la subjunktiva modo. La 
neado de dependaj propozicioj estas esprimata per lā, dume la neado de 
sendependaj propozicioj estas kutime esprimata per ul (vidu § 50). 
La subj. estas formata per aldonado de -u al verbformoj, kiuj ne havas 
finaĵon (iprus, taprus, aprus, niprus, paris, iparras ktp.); verbformoj kun 
finaĵo (-ī, -ū,-ā, -at kaj la ventivaj finaĵoj) restas senŝanĝaj kaj havas tial 
komunan formon en indik. kaj subj.: 
 

iprus "li separis", šarrum ša iprusu "la reĝo, kiu separis", inūma iprusu 
"kiam li separis" 

iprusū "ili separis", šarrū ša iprusū "la reĝoj, kiuj separis", aššum 
iprusū "ĉar ili separis" 

ikšudam "li alvenis", šarrum ša lā ikšudam "la reĝo, kiu ne alvenis", 
warki šarrum ikšudam  

"post kiam la reĝo alvenis" 
baliṭ "li estas en bona sano", šarrum ša balṭu "la reĝo, kiu estas en 

bona sano" 
balṭat "ŝi estas en bona sano", šarratum ša balṭat "la reĝino, kiu estas 

en bona sano" 
eqlum nadin "la kampo estas donita", kīma nadnu "sub la kondiĉoj de 

la transdono" (laŭv. "kiel ĝi estas/estis donita"). 
 
§ 39. šumma "se" enkondukas noman propozicion aŭ propozicion en la 
indikativo; la negacio estas lā. La prez. kaj stat. en šumma-propozicio 
havas sian normalan signifon; la pret. indikas tempan prioritaton al ĉefa 
verbo, kaj la perf. ŝajne havas preskaŭ la saman sencon, kvankam kelkaj 
scienculoj postulas por ĝi aldonan hipotezan nuancon. En leĝkodoj , por 
konformigi la eŭropan uzadon, pret. kaj perf. estas kelkfoje tradukataj 
kiel prezenco: 
 

šumma išriq/ištariq "se li ŝtelis" 
šumma bītam iplušma ištariq "se li enrompis en domon kaj ŝtelis" 

(consecutio temporum, § 34) 
šumma nakrum ana ṣērika pānam ištaknam "se la malamiko turniĝas 

al via direkto" (perfektiva futuro, § 34) 
 
§ 40. Aliaj konjunkcioj estas kunordigaj kaj ne necesigas la uzon de la 
subjunktivo: 
1. Estas du evidente homonimaj konjunkcioj u. u "kaj" (< *wa) estas 
simpla kunordiga konjunkcio, kiu kunligas frazojn, frazpartojn aŭ 
unuopajn vortojn. ū "aŭ" (< *aw) kunligas unuopajn vortojn (nomojn aŭ 



33 

verbojn). La du konjunkcioj ne estas grafike distingataj en kojnoskribo, 
sed devas esti diferencigataj per la kunteksto. 
2. lū ... lū "aŭ ...aŭ" kunligas frazpartojn kaj unuopajn vortojn: lū kaspam 
lū ḫurāṣam ū lū mimma šumšu  
"(se li ŝtelis) aŭ arĝenton aŭ oron aŭ kion ajn". 
3. La enklitika partikulo -ma havas du ĉefajn funkciojn krom la markado 
de nomaj frazoj (§ 31). (a) Afiksate al unuopa vorto, ĝi estas emfaza 
partikulo: anakūma "mi mem", ina mūšimma "en tiu sama nokto". 
(b) Afiksate al verbo de unu propozicio kaj antaŭirante alian verban 
propozicion, ĝi havas kunligantan forton; diference de la simpla 
kunordiga konjunkcio u, tamen, ĝi implikas tempan aŭ logikan sekvencon 
inter la du propozicioj. Ĝi povas ofte esti tradukata "kaj, kaj tiam", sed 
aliaj tradukoj povas esti necesigataj per la kunteksto: 
 

ikšudamma šeʾam ištariq "li alvenis kaj ŝtelis la hordeon" (§ 34) 
ṣābam aṭrudma gušūrū ul ikšudū "mi sendis laborantojn, sed traboj ne 

alvenis" 
awīlī šarûtim taṭarradma ipaṭṭarūnim "se vi sendas riĉajn virojn, ili 

dizertos" 
šupurma bāʾirī lisniqūnikkum "skribu, tiel ke ili kunvenigas militistajn 

helptrupojn por vi". 
 

Vokablaro 
 
adi  (prep.): ĝis, kune kun; (konj.) : 
tiel longe kiel   

kittum (i. de kīnum): ver(ec)o, 
justeco; pl. kīnātum: justeco   

ana mīnim, ammīni(m): kial  lāma: antaŭ ol  
anāku: mi  lū ... lū: aŭ ... aŭ  
anumma: nun, per tiu ĉi  -ma: (emfaza partikulo; kunliga 

partikulo 
balāṭum (u): vivi, esti sana  mārtum: filino  
gimillum: favoro  narûm ( < NA4.RU.A): steleo  
ḫalāqum (i): perdiĝi, esti detruata, 
perei   

rīmum: amata  

inūma: kiam  dSîn: la lundio 

kīʾam: tiel, kiel sekvas  sinništum: virino 
kirûm < *kiriʾum: (frukto-)ĝardeno  ša: kiu, al kiu (vidu § 37)  
šarrāqum: ŝtelisto, ŝtelinto  šapārum (a/u): sendi; sendi (leteron), 

skribi ("al" = dat.)  
šaṭārum (a/u): skribi  ū: aŭ  
šiqlum: siklo (pezunuo = ĉ. 8,3 
gramoj)  

ul: ne  

tamkārum: komercisto  walādum (prez. ullad, pret. ūlid): 
naski  

ṭarādum (a/u): sendi (personon)  warki: malantaŭ, post   
ṭēmum (*ṭʿm): novaĵoj, raporto, 
decido  
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Kojnoskribaj signoj 
 

Signoj Fonetika Logografia 

 nu NU = ul, lā "ne" 

 ri, re, (dal), tal, ṭal  

 
al  

 
da, ṭa  

 
ma  

 
ša  

 mi, mé, ṣíl GE6 = mūšum "nokto" 

  GE6 = ṣalmum "nigra" 

 
di, ṭi, de, ṭe SILIM =šulmum "sano" 

  SÁ en SÁ.SÁ = kašādum "atingi" 

 
ki, ke, qí, qé KI = erṣetum "tero" 

  KI = ašrum "loko" (ankaŭ kiel 
determinativo: Babilumki 

 
ku, qú, (dúr, tuš) DÚR = wašābum "sidi, loĝi" 

 
Ekzerco 

 
1. Normaligu kaj traduku: a-wi-lum šar-ra-aq. šum-ma māru-šu ṣe-ḫe-er. 
sinništum ú-ul aš-ša-at. eqlum ki-ma na-ad-nu-ma na-di-in. sinništum ša 
mārī wa-al-da-at. a-na-ku mar-ṣa-ku. iz-za-kar. iḫ-ta-li-iq. iṭ-ṭa-ra-ad. iṣ-ṣa-
ba-at. iṣ-ṣa-ba-as-si. a-nu-um-ma Ri-im dSīn aṭ-ṭar-da-ak-kum. a-na Gi-mil-
dMarduk aš-tap-ra-am. šum-ma mārum a-ba-šu im-ta-ha-aṣ ritta-šu i-na-
ak-ki-su. šum-ma a-wi-lum mārat a-wi-lim im-ḫa-aṣ kaspam i-ša-qal. iš-ṭur-
šum. am-mi-ni iš-pu-ra-am. ki-a-am iš-pu-ru-nim. ṭú-ur-da-ni-iš-šu-nu-ti. 
kasap iš-qú-lu. kasap tamkārum iš-qú-lu. a-wa-at iz-ku-ru. ašar il-li-ku. a-di 
ba-al-ṭa-at. ṭe4-em kirîm šu-up-ra-am. a-wa-at. mi-ša-ri-im ša i-na narîm 
aš-ṭú-ru. dŠamaš ki-na-tim iš-ru-uk-šum. 
2. Konjugaciu en la stativo: ḫalāqum, damqum, bēlum. 
3. Konjugaciu en la perfekto: šaṭārum, ṭarādum, ḫalāqum, balāṭum. 
4. Traduku en la akadan: Li estas ŝtelinto. Marduk kaj Anum estas 
ĉagrenaj. ĝi perdiĝis. Mi estas parolinta. ili estas parolintaj. li sendis al vi. 
li sendis la viron al vi. li donis al ili. li donis ilin. li iris. ŝi venis. post kiam 
li estis batinta la viron li skribis al mi. se li batis aŭ reĝon aŭ sklavon li 
pereos. li tranĉis la lignon kaj rompis ĝin (tiam). 
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5. Kojnoskribe: 
 

;  ;  ; 

 

; ; 

; ; ; ; 

; 



 
LECIONO 5 

 
GT-STAMO. MODALOJ. DEMONSTRATIVOJ KAJ 

INTEROGATIVOJ 
 
§ 41. La Gt-stamo formiĝas per infiksado de -t(a)- en la G-stamon. La Gt-
stamo estas uzata ĉefe por esprimi 
 
(a) reciprokan (kelfoje refleksivan agadon: 
 
 maḫārum "esti vidalvide, renkonti", mitḫurum "starigi sin vidalvide" 
 magārum "plaĉi, konsenti", mitgurum "(inter-)konsentiĝi" 
 šâlum "demandi", šitūlum "interkonsiliĝi", 
 
(b) en verboj de movo, movon for de io (separa senco): 
 
 alākum "iri", atlukum "foriri" 
 elûm "supreniĝi", etlûm "malaperi, forkuri" 
 
Formoj:  Prez. iptarras iptaqqid irtaggum 
 Pret. iptaras iptaqid irtagum 
 Perf. iptatras iptatqid irtatgum 
 Part. muptarsum muptaqdum murtagmum 
      ing. muptaristum muptaqittum murtagimtum 
 Imp. pitras pitqid ritgum 
 Inf. pitrusum pitqudum ritgumum 
 V. Adj.  *pitrusum *pitqudum *ritgumum 
 Stat. pitrus pitqud ritgum 
 
1. Konjugacio de ĉi tiuj formoj sekvas la paradigmon jam viditan en la G-
stamo. Tiel prez. iptarras, taptarras ktp.; pret. (identa laŭ formo kun G-
perf.: § 34 kun rim. 3) iptaras, pl. iptarsū < *iptaras-ū; imp. pitras, ing. 
pitrasī, plur. pitrasā; stat. pitrus, pitrusat. 
2. Prez., pret., perf. kaj imp. havas la stamvokalon de la G-prez.; en la 
ceteraj formoj ĉiuj verboj havas la saman vokaligon. 
3. Notu, ke en ĉiuj derivitaj stamoj (stamoj aliaj ol G) de la regula verbo, 
la infinitivo, verba adj. kaj stativo havas la saman bazan formon. 
4. Pri la metatezo de komenca d/t/s/ṣ/z kun infiksa t en Gt-formoj sen 
prefikso (ekz. tiṣbatā < *ṣitbatā "kaptu unu la alian!", tidkušat < *ditkušat 
"ŝi estas reciproke ŝveliĝinta"), vidu § 83i. Pri asimilado de t al la unua 
radikalo en formoj kun prefikso (ekz. igdapuš < *igtapuš "li iĝis masa"), 
vidu § 83h. 
5. En ĉiu simpla stamo la formoj de la perfekto estas identaj kun la 
preterito de t-stamo. Oni devas determini, ĉu tia formo estas (ekzemple) 
G-perf. aŭ Gt-pret. surbaze de la leksika atestado kaj de la kunteksto. Tiel 
imtaḫṣū en militista kroniko estos normale prenata kiel Gt-pret. "ili 
batalis" konsidere al la bone atestita Gt-stama mitḫuṣum, sed iḫtabal 
estos prenata kiel G-perf. "li estas farinta maljustaĵon", ĉar Gt *ḫitbulum  
ne estas atestita. 
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§ 42. Volitivaj (modalaj) konstrukcioj. Estas du formoj, kiuj esprimas 
pozitivan volon: la kohortativo kaj la prekativo. Du formoj esprimas 
negativan volon: la vetitivo kaj la prohibitivo. 
 
§ 43. La kohortativo esprimas admonon en la unua persono pluralo; ĝi 
formiĝas per antaŭenmeto de la partikulo i al la preterito: 
 
 i nimgur "interkonsentu ni!" 
 
§ 44. La prekativo esprimas deziron; ĝi formiĝas per antaŭenmeto de la 
partikulo lū al la stativo aŭ preterito: 
 
lū + stativo esprimas deziritan staton kaj troviĝas kun ĉiuj personoj: 
 
 lū balṭāta "estu vi bonsana!" 
 lū dāri "estu ĝi eterna!" 
 
lū + preterito esprimas deziritan agon kaj troviĝas en la mnb. nur kun la 
unua pers. sing. kaj 3-a pers. sing. kaj plur. La partikulo lū interligas sin 
kun la komenca vokalo de la verbformo.; tiel en la babilona ĉiam lu- 
rezultas en la 1-a pers. sing. kaj li- en la 3-a pers. sing. kaj plur.: 
 
 lukšud "atingu mi!" 
 limḫaṣ "batu li!" 
 lipqidū "konfidu ili!" 
 
Notu, ke la 1-a sing. prekativo estas ofte tradukata plej bone "mi deziras, 
"mi devas" aŭ per emfaza futuro: lumḫaṣ "mi volas bati, mi (vere) batos". 
 
§ 45. La partikulo lū havas plian sencon, kiu devas esti klare distingata 
disde la prekativo: antaŭenmetate al verbo sen krazo, ĝi servas kiel 
emfaza partikulo: 
 
 lū akšud "mi vere (fakte) atingis"  
 komparu lukšud "atingu mi, mi volas atingi!" (prekativo). 
 
§ 46. La vetitivo esprimas negativan deziron kaj troviĝas en ĉiuj 
personoj. Adresate al aŭ dirate pri aliaj personoj, ĝi ne havas la 
karakteron de ordono (lat. : noli facere!), sed de forta peto (lat. : ne 
facias, ne faciat) al super- kaj samranguloj. Ĝi estas esprimata per la 
partikulo aj (antaŭ vokalo) aŭ ē (antaŭ konsonanto) kaj la preterito: 
 
 aj imḫur "li ne ricevu!" 
 aj amraṣ "mi ne malsaniĝu!" 
 ē taṭrudašši "vi ne sendu ŝin !", "ne sendu ŝin!" 
 
§ 47. La prohibitivo aŭ la negativa ordono formiĝas per antaŭenmeto de 
negativo lā al la prezento kaj troviĝas normale en la 2-a aŭ 3-a persono. 
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Tiu ĉi formo esprimas negativan imperativon: la imperativa formo (§ 27) 
ne povas aperi malantaŭ negativo. 
 
 lā tapallaḫ "ne timu!" 
 libbaka lā imarraṣ "via koro ne afliktiĝu!" 
 (komparu ul tapallaḫ "vi ne timas", libbaka ul imarraṣ "via koro ne
   afliktiĝis"). 
 
§ 48. Demandoj povas esti indikataj per interogativa pronomo (kiu?, 
kio?), adjektivo (kia?) aŭ adverbo (kial?, ktp.). Se tiuj ne ĉeestas, la 
demanda karaktero de la frazo povas esti indikata en la skribo per 
longigo de la lasta silabo de la plej grava vorto: eqlētim i-ṣ-ab-ba-tu-ú ú-ul 
i-ṣa-ab-ba-tu-ú (anstataŭ deklara i-ṣa-ab-ba-tu) "ĉu ili povas ekokupi la 
kampojn aŭ ne?". Ofte, tamen, demando ne estas grafike distingata disde 
deklaro; depende de la kunteksto šarrī šū povas signifi "li estas mia reĝo" 
aŭ "ĉu li estas mia reĝo?" 
 
§ 49. Demonstrativoj kaj interogativoj. La demonstrativaj pronomoj 
estas annûm (annium), ing. annītum "ĉi tiu" kaj ullûm (ullium), ing. 
ullītum "tiu", kun normala adjektiva deklinacio. Ili povas esti uzataj 
sendepende (annītam liqbi "lasu lin diri ĉi tion") aŭ modifi substantivon 
(šarrum ullûm "tiu reĝo"). "La koncerna, tiu" (persono aŭ aĵo jam 
menciita) estas esprimata per la anafora pronomo de la 3-a persono šū 
(virg. sing. nom.), šuāti (virg. sing. obl.), šiāti (ing. sing. obl.), šunūti (virg. 
plur. obl.); ĉi tiuj povas esti uzataj sendepende aŭ modifi substantivon. 
(Plena deklinacio de šū estos prezentata en § 54). 
La demandaj pronomoj estas mannum "kiu?" (gen. mannim, akuz. 
mannam) kaj mīnum "kio?" (gen. mīnim, akuz. mīnam): mannum ikšudam 
"kiu alvenis?", mīnam iṣbat "kion li kaptis?". Notu ankaŭ ana mīnim, 
ammīnim "kial, pro kio?"; mīššu "kio de tio?" (< *mīn-šu "ĝia kio?"). Estas 
ankaŭ sekundara formo de mīnum kun akcentŝoviĝo kaj longigo: minûm. 
La demanda adjektivo ajjûm "kiu?, kia?" estas normale uzata kiel modifilo 
(ina ajjītim mātim "en kiu lando?"), sed povas ankaŭ esti uzata 
sendepende (ajjûm ikšudam "kiu de ili alvenis?"). 
 
§ 50. Negacio. Estas du ĉefaj vortoj, kiuj esprimas negacion en la mnb., 
ul kaj lā. ul estas uzata por negacii deklarajn frazojn kaj demandajn 
frazojn, kiuj ne enhavas demandan pronomon, adjektivon aŭ adverbon. 
lā estas uzata por negacii subordigitajn propoziciojn (§ 37), kondiĉojn 
(§ 39), ordonojn (§ 47), demandajn frazojn, kiuj enhavas demandan 
pronomon, adjektivon aŭ adverbon kaj unuopajn vortojn aŭ frazpartojn: 
 
 ul amḫur "mi ne ricevis" aŭ "ĉu mi ne ricevis?" 
 ul tapallaḫ "vi ne timas" aŭ "ĉu vi ne timas?" 
 lā tapallaḫ "ne timu!" 
 ul izkur "li ne diris", awīlum ša lā izkuru "la viro, kiu ne diris" 
 ammīnim lā taṭrudaššu "kial vi ne sendis lin al mi?" 
 awīlum lā muštālum "malprudenta (aŭ malsaĝa) viro". 
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Vokablaro 
 
ajjûm: kiu, kio?  karābum (a/u): beni, saluti, preĝi (por 

= dat.)   
annûm: ĉi tiu  lā: ne (§ 50)  
arḫiš: rapide  
baqārum (a/u): postuli (leĝe)  
dabābum (u): paroli  
ḫattum (kutime ing.), pl. 
hattātum: sceptro  

labāšum (a): vesti, surmeti, porti 
(vestaĵon); Gt vesti sin, vesti (+ akuz.) 
D vesti iun (akuz.) kun (akuz.) Š 
(metafore) envolvi  

labīrum: maljuna  rēʾûm (G-part. de *rʾi): paŝtisto  
ṣibtum, konstr. ṣibit (*ṣbt): 
agrikultura bieno, proprieto   

magārum (a/u): aprobi (akuz.), 
bonvenigi; Gt konsenti kun (itti) iu 
pri (ana)   šalāmum (i): esti nedifekta, esti sana  
mannum: kiu?  šū, šuāti, šiāti: tiu; šunūti tiuj (§ 49)  
mīnum, minûm: kio?  ullûm: tiu  
muštālum (*šʾl): prudenta  watar (absoluta stato uzata kiel 

adverbo): pli vaste, ekscese  
qaqqadum: kapo (servas ankaŭ 
kiel refleksiva pronomo: qaqqadī 
= "mi mem") qaqqadum kabtum: 
"la honorulo, honoro"  

dZarpanītum (dṢarpanītum): diino, 
edzino de Marduk 

 
Kojnoskribaj signoj 

 
Signoj Fonetika Logografia 

KA = pûm "buŝo" 
DUG4 = qabûm "diri" 
GÙ = šasûm "krii" 
INIM = awātum "vorto, afero" 

 
ka 

ZÚ = šinnum "dento" 

 
la 

 
li, le 

 

 
ru, (šub) ŠUB = nadûm "ĵeti" 

  ŠUB = maqātum "fali" 

 
ab  

 
ta, tá TA = ištu "el" 

 ú, šam Ú = šammum "planto" 

  KÙS = ammatum "ulno" 
 nim, num, (nù)  

UDU = immerum "ŝafo" 
DAB = ṣabātum "kapti"  

lu, (dib, dab) 

DIB = etēqum "pasi" 

 
ni, né, ì, lí, zal, (sal) Ì = šamnum "oleo" 
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Ekzerco 
 
1. Normaligu kaj traduku: šum-ma rē'ûm be-el eqlim la im-ta-gàr. šarrum 
mu-uš-ta-lum. ki-ma aḫu-ka šu-ma-am ra-bi-am iš-ta-ak-nu. il-ta-ab-šu. i-na 
ma-ḫar dZar-pa-ni-tum li-ik-ru-ba-am. pu-ru-sà-ši-na li-ip-ru-ús. ḫaṭṭa-šu li-
iš-bi-ir. ṣi-bi-is-sú-nu la-bi-ra-am ki-ma ṣa-ab-tu-ma lu ṣa-ab-tu. dMarduk 
qá-qá-dam ka-ab-tam li-iš-ku-un-ka. lu-ú ša-al-ma-ta. la wa-tar i-ba-aq-qa-
ar. la il-la-ak. e ta-ap-la-aḫ. la ta-pa-al-la-aḫ. a-wi-lum šu-ú. a-ra-an di-nim 
šu-a-ti. wardam šu-a-ti. šarrī šu-nu-ti. sinništam ši-a-ti. an-ni-tam ar-ḫi-iš 
šu-up-ra-am. a-na ma-ni-im lu-ud-bu-ub. a-na ma-an-ni-im a-ša-ap-pa-ar. 
 
2. Donu la paradigmon de la Gt-stamo de maḫārum, sekvante la skemon 
de § 41, b supre. Konjugaciu maḫārum en la Gt-prez. kaj perf. 
 
3. Traduku en la akadan: li vestis sin. li vestas sin. li estas vestinta sin 
(perf.). vestu vin! ne vestu vin! li vestu sin! ni vestu nin! ili ne konsentis 
kun la ŝtelintoj. ni konsentis. tiu sklavo ne estas honorata. ĉu ĉi tiu viro ne 
estas reĝo? Kion tiuj ŝafistoj ŝtelis? kial vi ne skribis al mi? ĉu vi ne 
skribis al mi? 
 
4. Kojnoskribe: 
 

; ;

; ; ; ; 

; ; 

; ; 



LECIONO 6 

 
D-, Š-, DT-, ŠT-STAMOJ. SENDEPENDAJ PRONOMOJ 

 
§ 51. D kaj Š-stamoj kaj iliaj t- kaj tn-stamoj havas unuforman vokalan 
paradigmon en ĉiuj fortaj verboj, escepte de la G- kaj N-stamoj, kiuj 
distingas la verbojn per vokalklaso. 
 
§ 52. La D-stamo karakteriziĝas per duobliĝo de la meza radikalo kaj 
per la prefiksa vokalo -u en prez., pret. kaj perf. La D-stamo havas du 
bazajn sencojn: (1) en kaj statverboj kaj agverboj ĝi povas indiki la 
faktitivon, t.e. la kaŭzativon de la stato signatan per la G-stativo: 
 
 damiq "li estas bona", dummuqum "bonigi, fari bona" 
 salim "li estas amika", sullumum "igi amika, fari pacon kun" 
 lamid "li estas lerninta", lummudum "instrui" 
 
(2) kun ag-verboj la D-stamo povas esprimi multnombrecon de ago aŭ ĝia 
objekto (la tiel-nomata Poebel Piel): 
 
 išbir "li rompis (unu objekton)", ušebbir "li rompis (multajn), li 
frakasis (unun)" 
 šēpīja iššiq "li kisis miajn piedojn", šēpīja unaššiq "li kisis miajn 
piedojn (ripetfoje)". 
 
La Dt-stamo havas la pasivon al D-stamo kiel bazan sencon:  
 
 šalāmum "esti sana", šullumum "sanigi", šutallumum "esti sanigata". 
  

  D Dt 
    
Formoj: Prez. uparras uptarras 
 Pret. uparris uptarris 
 Perf. uptarris uptarris 
 Part. muparrisum muptarrisum 
 Imp. purris putarris 
 Inf. purrusum putarrusum 
 V. Adj. purrusum *putarrusum 
 Stat. purrus *putarrus 

 
La konjugacio de ĉi tiuj formoj sekvas la paradigmon jam konatan: tiel D-
prez. uparras, tuparras, tuparrasī, uparras; uparrasū, uparrasā, 
tuparrasā, nuparras; la prekativo de la 1-a pers. sing. luparris, 3-a pers. 
sing. liparris. 
 
§ 53. La Š-stamo karakteriziĝas per la prefikso š(a) kaj la prefiksvokalo -
u. Ĝia vokalparadigmo estas paralela al tiu de la D-stamo. La baza senco 
de la Š-stamo estas kaŭzativa, t.e. la subjekto kaŭzas duan personon aŭ 
aĵon realigi agon aŭ procedon specifikata per la verba G-stamo: 
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 ikšudam "li alvenis", ušaksidaššu "mi igis lin alveni" 
 arpud "mi kuris", tušarpidanni "vi igis min kuri" 
 
En stat-verboj la Š-stamo povas ankaŭ esprimi la faktitivon kiel la D-
stamo: 
 
 amruṣ "mi malsaniĝis", ušamriṣanni "li igis min malsaniĝi" 
 
La Št-stamo havas du uzojn respondantajn al du diferencaj formoj de la 
prezenco; ĉiuj aliaj formoj estas la sama por ambaŭ uzoj. (1) la Št-stamo 
povas servi kiel pasivo al la Š-stamo (Št1). En ĉi tiu uzo la prezenco 
aperas en la mallonga formo uštapras, sen ĝemeliĝo de la meza radikalo; 
ĉar la verba adjektivo kaj stativo de la Š-stamo estas jam pasiva laŭ 
senco, la pasiva Št-stamo ne havas verban adjektivon aŭ stativon: 
 
 uštalpit "estis detruita" (kp. šulputum "detrui"); 
 
(2) pli kutima estas la tiel-nomata leksika Št-stamo (Št2), ĝenerala 
termino por tiuj kazoj, en kiuj la Št-stamo staras en variaj nepasivaj rilatoj 
(aŭ en malklara rilato) al la responda G-stamo kaj al aliaj stamoj. En la 
prezenco aperas la ĝemeliĝinta formo uštaparras: 
 
 mārī šiprim uštaṣbit "mi kunvenigis mesaĝistojn" (kaŭzativo al la 
reciproka Gt-stamo de ṣabātum "kapti unu la alian, esti kunigata") 
 ṣābam itti ṣābim šutēmid "kunigu la trupojn kun la (aliaj) trupoj!" 
(kaŭzativo al la reciproka N-stamo de emēdum "esti kunigata, kunveni") 
 nāram uštēširam "Mi tenis la kanalon en bona ordo" (aldonas 
tempan plilongigon al esērum Š "ordigi ion") 
 ul uštamarraṣ "li ne maltrankviliĝos" (marāṣum "esti malsana") 
 šutābulum "interpreti, kalkuli" (wabālum "transporti"). 
 

  Š Št 
    
Formoj: Prez. ušapras uštapras/uštaparras 
 Pret. ušapris uštapris 
 Perf. uštapris uštatapris 
 Part. mušaprisum muštaprisum 
 Imp. šupris šutapris 
 Inf. šuprusum šutaprusum 
 V. Adj. šuprusum šutaprusum 
 Stat. šuprus šutaprus 

 
La konjugacio de ĉi tiuj formoj sekvas la paradigmon jam konatan: tiel Š-
prez. ušapras, tušapras, tušaprasī, ušapras; ušaprasū, ušaprasā, 
tušaprasā, nušapras; (Pri la ŝanĝiĝo de mnb. ušt- al ult- en la pli malfrua 
babilona, vidu § 83,1.)  
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§ 54. La sendependaj pronomoj havas tri formojn: 
 
  Nom.  Gen.-Akuz. Dat. 
     
Sing.  1. anāku jâti jâšim 
 2v. atta kâti (kâta) kâšim 
 2i. atti kâti kâšim 
 3v.  šū šuāti (šuātu, šâti/u) šuāšim (šâšim) 
 3i. šī šiāti (šuāti, šâti) šiāšim (šuāšim, šâšim) 
     
Pl. 1. nīnu niāti niāšim 
 2v. attunu kunūti kunūšim 
 2i. attina kināti *kināšim 
 3v. šunu šunūti šunūšim 
 3i. šina šināti *šināšim 
     
1. Estas klare el la paradigmo, ke virgenro kaj ingenro ofte kunfandiĝas; 
la enkonduko de la finaĵoj -a, -u en kelkaj tekstgrupoj estas sekundara 
disvolviĝo, kiu rezultigis novajn diferencigajn formojn de la virg. La 
mimacio en la dativo estas kelkfoje perdiĝinta en la mnb. kaj regule post 
tio; kun ĝia perdiĝo la semantika distingo inter dativaj kaj akuzativaj 
formoj estas kreske perdiĝinta. 
2. Uzo kun prepozicioj. Kelkaj prepozicioj estas uzataj kun pronomaj 
sufiksoj (ittīka; kp. § 20; § 84i), aliaj kun sendependaj pronomoj en la 
genitivo (kīma jâti). ana estas escepto: ĝi estas normale uzata pleonasme 
kun sendependa pronomo en la dativo (ana jâšim taddinam "vi donis al 
mi"). 
3. Uzo kun verboj. Senemfaza pronoma subjekto estas esprimata per la 
verbformo mem; senemfaza pronoma objekto estas esprimata per sufiksoj 
(§ 35). Sendependa pronomo aldonita al ĉi tiuj indikas emfazon: 
 
 atta bāʾirī annikīʾam siniq "vi mem inspektu trupojn ĉi tie!" 
 jâti gimlanni "faru al mi favoron!" 
 atta marṣāta "vi mem estas malsana". 
 
4. Uzo en nomaj frazoj. Predikativo de la tipo "vi estas (bona) reĝo" 
alprenas du formojn, la stativon (§ 33) kaj la noman frazon kun -ma aŭ 
sendependa pronomo (§ 31). La stativo povas nur esti uzata, se la 
predikato estas nekvalifikita (šarrāku "mi estas reĝo"); la noma frazo kun 
sendependa pronomo povas nur esti uzata, se la predikato estas 
kvalifikita: šarrī atta "vi estas mia reĝo", šar mātim atta "vi estas reĝo de 
la lando". 
5. Ni vidis (§ 49), ke la formoj de la 3-a persono povas ankaŭ esti uzataj 
adjektive en la nominativo, genitivo kaj akuzativo (bīt awīlim šuāti "la 
domo de tiu viro"). 
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Vokablaro 
 
abbuttum: sklavbuklo (frizaĵa 
karakterizaĵo de sklavoj)  

Meslam : nomo de templo (sum.) 

Aja: diino, edzino de Šamaš mimma šumšu: ĉio ajn, ĉio (laŭv. kio 
ajn lia nomo)  

ālum: urbo  
bulluṭum (D): sanigi, doni vivon  

rapāšum (i): esti larĝa; D larĝigi, 
abundigi   

gigunûm < *gigunaʾum: "terasa 
templo"  

sanāqum (i): fariĝi malvasta; G kaj D 
ekzameni, kontroli   
sarrum: malsincera, mensoga   gullubum (D): (for-) razi, (for-) 

razi sin  ṣubātum: vestaĵo, tuniko  
ḫulluqum (D): detrui  šadālum (i): esti vasta; D (pli-) vastigi   

išdum: fundamento (ofte dualo)  šeʾum: hordeo  

kamārum (a/u) G kaj D: amasigi, 
stapli  

šuklulum (Š): perfektigi, kompletigi   

Kiš: (urbo) šuršudum (Š): fondi firme  

lamādum (a): lerni; D instrui, 
informi   

têrtum, pl. têrētum (*wʾr): komando, 
ordono; (viktimspektado) aŭguro   
umma: tiel (diras)  mēreštum (*ḥrt): kultivado; 

kampo  warqum: verda, flavaverda  
 

Kojnoskribaj signoj 
 

Signoj Fonetika Logografia 

 ḫal  

 mu MU = šumum "nomo" 
  MU = zakārum "paroli" 
  MU = -i14, -ia5 "mia" 

 ag  

 šum, (tag) TAG = lapātum "tuŝi" 

 il  

 iš, mil  

 bi, bé, pí, pé, (kaš, kás, gaš) KAŠ = šikarum "biero" 

 ni, né, ì, lí, zal, (ṣal) Ì = šamnum "oleo" 

 ar  

 eš, (sin) XXX = "30" 
  dXXX = Sîn (lundio) 

 me, (šib, sib) ME = plurala determinativo 
  (mallonga formo de MEŠ, 
  signolisto, leciono 1) 

 
šal, (sal, rag, mim) MÍ, MUNUS = sinništum 

"virino" 
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Ekzerco 
 
1. Normaligu kaj traduku: a-wi-lam ub-ta-al-li-iṭ. ab-bu-ti wardim ug-da-al-
li-ib (kp. §83h). ki-a-am ú-lam-mi-da-an-ni. mu-kam-me-er nu-úḫ-ši-im. mu-
ra-ap-pí-iš mi-im-ma šum-šu a-na Mes-lam. a-al-šu ú-ḫa-al-la-aq. aš-šum 
še-e-im ša ús-sà-an-na-qu. mu-šar-ši-id šu-ba-at uruKiški. šar-ru-tam da-rí-
tam ša ki-ma ša-me-e ù er-ṣe-tim iš-da-ša šu-úr-šu-da. mu-ša-al-bi-iš wa-ar-
qí-im gi-gu-ne-e dA-a. mu-ša-ad-di-il me-re-eš-tim. mu-ša-ak-li-il te-re-tim. 
šu-ma i-il-la-ak. um-ma šu-ú-ma. sa-ar-ru-tim šu-nu-ti. ki-ma ia-ti. a-na ka-
ši-im. 
 
2. Donu la paradigmon de la stamoj D, Dt, Š kaj Št de šapārum. 
Konjugaciu la saman verbon en la pret. D kaj perf. Š. 
 
3. Traduku en la akadan: li sanigis ilin. ili estis sanigitaj. li plilarĝigis la 
fundamenton. la kamparanoj perfektigas la teron. kiu estas kiel vi? ni 
estas juĝistoj. ni estas viaj juĝistoj. li vestis min per mantelo. li pereis. li 
detruis la urbon. estis mi (vidu § 54,3), kiu detruis ĝin. estis mi, al kiu ili 
donis la arĝenton. 
 
4. Kojnoskribe: 
 

  ;  ;  

  ; ; 

;  ; 

; ; 

; ; 

;  

   ;  ;   

;   ;  ;  



LECIONO 7 

STAMOJ N, TN, ŠD. NEDIFINAJ PRONOMOJ 
 
§ 55. La N-stamo karakteriziĝas per na- prefiksata al la verba radiko en 
la imperativo, infinitivo, verba adjektivo kaj stativo kaj en la aliaj formoj 
per infiksata -n-, kiu asimiliĝas al la sekva konsonanto. 
La baza funkcio de la N-stamo de ag-verboj estas pasivo al la G-stamo 
(ihabbal li faras maljustaĵon", ihhabbal "okazis maljustaĵo al li"); malofte 
ĝi havas refleksivan (imlik "li konsilis", immalik "li (inter-) konsiliĝis") aŭ 
reciprokan signifon (isbatū "ili kaptis", nasbutū "ili kverelas [ekkaptante 
unu la alian]"). La N-stamo de stat-verboj kutime esprimas ingresivon 
(nadrū "ili furiozas, ili estas furiozaj", innadrū "ili tumultas"). Deponenta 
N-stamo ankaŭ troviĝas kun la senco de normala G-stamo (naplusum 
"rigardi", transitivo). 
La vokala sistemo de la N-stamo estas miksita: verboj de la a/u-klaso, a-
klaso kaj ĝenerale ankaŭ de la u-klaso montras la stamvokalon a en la 
prez. kaj perf., i  en la pret. kaj imp. Verboj de la i-klaso konservas sian 
karakterizan vokalon tute. La fina vokalo de la pret. estas eliziata antaŭ 
finaĵo: ipparis + ū > ipparsū. 
 
 a/u  a i 
     
Prez. ipparras < *inparras immahhas ippaqqid 
Pret.  ipparis < *inparis immahis ippaqid 
Perf.  ittapris < *intapras ittamhas ittapqid 
Ptc. mupparsum < 

*munparisum 
mummahsum muppaqdum 

Imp. napris  namhis napqid 
Inf. naprusum  namhusum napqudum 
V. Adj. naprusum  namhusum napqudum 
Stat. naprus  namhus napqud 
 
§ 56. Nt-stamo, se ĝi iam ekzistis, estas malofta: kp. GAG Erg. § 95d. 
 
§ 57. La tn-stamoj. Ĉiuj kvar bazaj stamoj povas esti aŭgmentataj per 
infikso -tan- (Gtn = I/3, Dtn = II/3, Štn = III/3, Ntn = IV/3). La infikso 
estas plej facile ekkonebla en la prezenco, dume en aliaj formoj la -n- de 
la infikso aŭ asimiliĝas al la sekva konsonanto aŭ estas subpremata 
komplete por eviti la sinsekvon de tri konsonantoj (§ 83n). 
La vokalsistemo de Dtn kaj Štn estas la sama ĉe ĉiuj verboj kaj estas 
analoga al tiuj de D kaj Š. La stamvokalo de prez., pret., perf. kaj imp. en 
Gtn estas la sama kiel tiu de la G-prez., en la Ntn la sama kiel tiu de la N-
prez. 
La tn-stamoj havas habitativan-iterativan signifon., t.e. ili indikas agon 
kiel laŭkutiman aŭ kiel ripetatan. La kromsignifo povas esti tradukata per 
helpverbo aŭ per adverbo "ĉiam denove, daŭre", ktp.  
 
 irappud "li kuras", irtanappud "li daŭrigas kuri" 
 ašappar "mi skribas", aštanappar "mi daŭre skribas" 
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 Gtn   Dtn 
    
Prez. iptanarras  uptanarras 
Pret.  iptarras < *ip-tan-ras uptarris 
Perf. iptatarras < *ip-ta-tam-ras uptatarris 
Ptc. muptarrisum < *mup-tan-

risum 
muptarrisum 

Imp. pitarras < *pi-tan-ras putarris 
Inf. pitarrusum < *pi-tan-rusum putarrusum 
V. Adj. pitarrusum  putarrusum 
Stat. pitarrus  putarrus 
 
 Ntn  Štn 
    
Prez. ittanapras < *in-tana-pras uštanapras 
Pret. ittapras < *in-tan-pras uštapris 
Perf. *ittatapras < *in-tan-ta-pras uštatapris 
Ptc. muttaprisum < *mun-tan-

prisum 
muštaprisum 

Imp.  itapras < *ni-tanpras šutapris 
Inf. itaprusum < *ni-tan-prusum šutaprusum 
V. Adj. *itaprusum  šutaprusum 
Stat. itaprus  šutaprus 
 
Notu, ke la Gtn-pret. estas forme identa kun la Gt-prez.; Dtn kaj Štn 
differencas disde Dt kaj Št forme nur en la prez. Se formo estas trovata, 
kiu estas komuna al ambaŭ stamoj, la stamo, al kiu ĝi apartenas, devas 
esti determinata per senco kaj kunteksto kaj per gramatikaj kriterioj; 
tiukaze liptarras devas esti (ĉar ĝi estas prekativo, vidu § 44) Gtn-pret., 
ne Gt-prez.  
 
§ 58. La ŠD stamo (III/II) estas relative rara formo, trovita ĉefe en la 
poezio. Ĝi karakteriziĝas per la intermeto de 
-š- de la III-a stamo inter la konjugacia preformativo kaj la verba radiko 
de la II-a stamo (u-š-parras, u-š-parris, ktp.) 
 
§ 59. Resumo pri la vokaligo en forta verbo.  
 
1. G-perf. kaj ĉiuj finitivaj formoj de Gt kaj Gtn havas la stamvokalon de la 
G-prez. 
2. Verboj de la vokalklaso i normale konservas sian karakterizan vokalon 
tra la tutaj N-kaj Ntn-stamoj, sed tiuj de la klasoj a/u kaj a, kaj ĝenerale u, 
formas ablaŭtan variadon en la N-stamo (diferencaj finaj vokaloj en 
ipparras kaj ipparris ktp.); la Ntn-stamo formiĝas kun la vokalo de la N-
prez. 
3. La D-kaj Š-stamoj kaj iliaj t- kaj tn-stamoj havas unuecan vokaligon por 
verboj de ĉiuj vokalklasoj. 
4. Formoj kun vokaloj estas submetataj al elizio, kiam finaĵo aldoniĝas 
(kp. § 84b), ekz. iptaras (G-perf. kaj Gt-pret.), ipparis (N-pret.), purus (G-
imp.), paris (G-stat.) 
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§ 60. Nedifinaj pronomoj formiĝas el la demandaj pronomoj *man kaj 
*min per duobliĝo aŭ aldono de -ma. La bazaj sendependaj pronomoj 
estas mamman/mamma "iu, kiu ajn" kaj mimma "io, kio ajn", ambaŭ 
nedeklinacieblaj. La adjektiva pronomo ajjûmma (ing. ajjītumma, virg. pl. 
ajjûtumma, ing. pl. ajjâtumma) "iu" povas ankaŭ esti uzata kiel 
substantivo "iu, io". El mimma la formo mimmû < *mimma-u (gen. 
mimmê/û, akuz. mimmâ/û) disvolviĝis, uzata kun genitivo aŭ pronomaj 
sufiksoj: mimmûšu "io de li, lia propraĵo". 
 
 mamman ṭurdam "sendu al mi iun" 
 mimma ša ilputu "kion ajn li tuŝis" 
 mamman ul/lā "neniu", mimma ul/lā "nenio" 
 mimma (adverba, plifortigas negacion) "iel, tute": 
  mimma lā tapallaḫ "tute ne timu!" 
 
La nedifina rilativa pronomo estas mala "tiom multe, kiom, ĉio, kio": 
kaspum mala iṣbatu "la tuta arĝento, kiun li kaptis". 
 

Vokablaro 
 
ajjûmma: iu  marāṣum (a): esti malsana, esti 

malfacila, esti afliktita  
Dagan: (amorida kaj okcidentsemida 
diaĵo) 

mimma: io, kio ajn     

dullum: laboro, ritaro   
Ellil: (dio) 

mimmû-, mimmê, mimmâ- + 
poseda sufikso: vidu § 60 

ibašši: estas (aliaj formoj de bašûm 
estas troveblaj en leciono 8) 

mūšum: nokto  

Imar (aŭ, pli kutime, Emar): urbo en 
norda Mezopotamio 

nakādum (u): bati (pri la koro), 
esti disturbata  

Jašūb: (amorida nomelemento el *twb 
"reveni, respondi") 

naplusum (N; a/u): rigardi 
(favore)  

kabātum (i): esti peza; D igi peza, 
honori   

saḫārum (u): turniĝi, serĉi, zorgi 
pri (ana)   

kajjāniš: konstante  sattukkum (< sum.): porcio 
(Mari); regula oferado 

maḫārum (a/u): ricevi  šarûm < šarium: riĉa, bonhava, 
bonstata  

mala: tiom multe kiom  urrum: taglumo, tago  
mamman: iu, kiu ajn  zamārum , ankaŭ a/u): kanti  
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Kojnosignoj 

 
Signoj Fonetika Logografia 

 
tu KU4 = erēbum "eniri" 

 ḫu, (bag, pag) MUŠEN = iṣṣūrum "birdo" 

 
pa, (ḫad) UGULA = waklum "inspektisto" 

  GIDRI = ḫaṭṭum "sceptro" 

 
ḫi, ḫe DÙG = ṭābum "bona, dolĉa" 

  ḪI.A = plurala determinativo 

 aḫ, eḫ, iḫ, uḫ  

 
ul  

 
ù Ù.TU = walādum "naski" 

 
ur, lig, taš, (tiš) UR = kalbum "hundo" 

 ḫa KU6 = nūnum "fiŝo" 

 
Ekzerco 

 
1: Normaligu kaj traduku: ma-la in-na-ad-nu. in-na-ad-di-in. in-na-ad-di-iš-
šum (383 e). ú-ul iš-ša-ak-ka-an. it-ta-aṣ-bat. li-iz-za-mir. sattukkī im-ta-na-
ḫa-ru. li-im-ta-ḫa-ru. Ia-šu-ub-dDa-gan a-na I-ma-arki ka-a-ia-ni-iš iš-ta-na-
ap-pa-ar. a-na du-ul-li bīti-šu is-sà-na-aḫ-ḫu-ur. a-na a-ḫi-ia aš-ta-na-ap-pa-
ar. a-na ba-la-tì-ka mu-ša-am ù ur-ra-am ak-ta-na-ra-ab. a-na mi-nim li-ib-
ba-ki im-ta-na-ar-ra-aṣ. Anum ù dEllil a-na dMarduk ip-pa-al-su-šum. mi-
im-ma ša iš-qú-lu. mi-im-ma bi-ša-am. šum-ma a-wi-lum ša mi-im-mu-šu 
ḫal-qú mi-im-ma-šu ḫal-qá-am i-na qá-ti a-wi-lim iṣ-ṣa-ba-at. mi-im-ma 
awīlī sa-ru-tim la ta-ṭa-ar-ra-ad. ma-la iz-ku-ru. mi-im-ma ma-la iz-ku-ru. 
mi-im-ma li-ib-ba-ka la i-na-ak-ku-ud. ka-ab-tum ù ru-bu-ú-um ma-am-ma-
an ša qá-qá-di la ú-ka-ab-b-tu ú-ul i-ba-aš-ši.  
 
2. Donu la paradigmon en N- kaj tn-stamoj de ṣabātum (vidu § 83i); 
paqādum; kašādum. 
 
3. Traduku en la akadan: lia nomo estis estingita. mia nomo estis daŭre 
estingita. li mem estas batita. neniu daŭrigas bati lin. li lernis nenion. 
Dum tago kaj nokto li zorgis pri sia arĝento. li daŭre detruas urbojn. ili 
kontinue instruis min. ili rigardis sur min (kun favoro). 
 
4. Kojnoskribe: 
 

       

        

;         

;   ;  ;  
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;    ;  

   ;  

;  ;  ;    

;   ;  ; 



LECIONO 8 

 
VERBOJ III MALFORTAJ. ŠA 

 
§ 61. Malfortaj verbaj formoj estas ĝenerale fonetikaj modifoj de 
regulaj formoj. La legado kaj interpretado de tiaj formoj estos plifaciligata 
per alproksimiĝo al la respondaj formoj de la forta verbo: 
 
  iklû < iklaʾū (kp. iprusū) 
  bānûm < *bānijum (kp. pārisum) 
  uttakar < *untakkar (kp. uptarras) 
  ušākil < *ušaʾkil (kp. ušapris), ktp. 
 
§ 62. Verboj triaj malfortaj  (t.e. kun malforta tria radikero) estas la 
nepre plej ampleksa klaso de la malfortaj verboj. Ili inkluzivas ĉiujn 
verbojn, kiuj havas en en parencaj lingvoj kiel trian konsonanton la 
konvenaj reprezentantoj de la prasemidaj sonoj ʾ, h, ḥ, ʿ, ġ, w, j. En la 
akada tiuj dividiĝas en kvar klasoj kun la finaĵoj -i, -u, -a, -e: ibni "li 
konstruis", imnu "li nombris", ikla "li retenis", išme "li aŭdis". Etimologiaj 
motivoj kondukus nin al tio, ekspekti longan finan vokalon (išmaʿ > išmē, 
kp. § 84d), sed en la akada ĉi tiu vokalo  restas longa nur antaŭ pronomaj 
sufiksoj kaj -ma (išmēma, kp. 84i), sed mallongiĝas, se ĝi estas vortfina aŭ 
antaŭ vokalaj finaĵoj. Se vokalaj finaĵoj estas aldonataj, kuntiriĝo kutime 
okazas, escepte en la sekvencoj ia, ea kaj iu, kiuj ofte restas 
nekuntiriĝintaj en la mnb: išme + ū > išmû, zaku + āku > zakâku, iqbi + 
am > iqbiam aŭ iqbâm (§ 84e). 
El la kvar vokalklasoj tiu per -i estas la plej ampleksa kaj estas tendencoj 
ĉe verboj de aliaj klasoj asimiliĝi al tiu. La G-stativo, kun escepto de tiu de 
la u-klaso, havas finan -i. La G-participo havas la formon pāris kun la 
kutimaj kuntiriĝoj, sed en la konstruita stato bāni estas kelkfoje 
anstataŭigata en la mnb. kaj post tio regule per bān (§ 18,1,i,e). Pri la 
ŝoviĝo a > e en verboj de la e-klaso, vidu § 84f). 
En D- kaj Š- stamoj, la etimologie ekspektata fina vokalo cedas al -a en la 
prezenco, -i en la preterito, analoga al uparras, uparris en la forta verbo. 
En la N-stamo, la prezenco kaj perfekto konservas la karakterizan 
vokalon (prez. ibbanni, ippette, immannu, ikkalla), sed la preterito havas -
i universale. 
 
Prez. ibanni išemme imannu ikalla 
Pret. ibni išme imnu ikla 
 2. virg. tabni tešme tamnu takla 
 2. ing. tabnī tešmê/tešmī tamnī taklī 
 1. abni ešme amnu akla 
 3. virg. ibniū/û išmû imnû iklû 
 3. ing. ibniā/ibnâ išmeā/išmâ imnâ iklâ 
 2. tabniā/tabnâ tešmeā/tešm

â 
tamnâ taklâ 

 1. nibni nišme nimnu nikla 
Perf. ibtani išteme imtanu iktala 
Ptc. bānûm šēmûm mānûm kālûm 
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Imp. bini šime munu kila 
 ing. binī šimê/ī munī kilī 
 pl. biniā/binâ šimeā/â munâ kilâ 
Inf.  banûm šemûm manûm kalûm 
V. Adj. banûm šemûm manûm kalûm 
Stat. bani šemi manu kali 
 
Pret. subj.: ibniu/û, tabniu/û, tabnī, abniu/û, ibniû/û, ibniā/â, tabniā/â, 
nibniu/û. 
 
 D Dt Š N 
Prez. ubanna ubtanna ušabna ibbanni 
Pret. ubanni ubtanni ušabni ibbani 
Perf. ubtanni ubtatanni uštabni ittabni 
Ptc. mubannûm mubtannûm mušabnûm mubbanûm 
Imp. bunni butanni šubni nabni 
Inf. bunnûm butannûm šubnûm nabnûm 
V. Adj. bunnûm *butannûm šubnûm *nabnûm 
Stat. bunnu *butannu šubnu nabni 
 
§ 63. Determinativa-rilativa pronomo. La malnovakada posedis 
determinativan pronomon kun la senco de "li de", "ŝi de" ktp. Povis sekvi 
ĝin nomo en genitivo aŭ per la ekvivalento de la lasta, per verba formo en 
la subjunktivo. Ĝi ricevas kazfinaĵojn nur en la virg. sing., kaj ĉiuj formoj 
estas en la konstruita stato: 
 
 virg. sing.  šu (nom.)  ši (gen.)  ša (akuz.) 
 ing. sing.  šat 
 virg. pl.  šūt 
 ing. pl.  šāt 
 
Ĝi postvivas en la mnb. en variaj funkcioj: 
1. Estas restoj de deklinaciata šu servanta kiel determinativa pronomo en 
personaj nomoj kaj en malmultaj rigidiĝintaj esprimoj: Šu-Sîn "Li de Sîn", 
Šat-Aja "Ŝi de Aja", ša rēšim, pl. šūt rēšim "reĝa(j) oficisto(j)" (laŭv.: 
"tiu/tiuj de la kapo"). 
2. Nedeklinaciebla ša servas kiel determinativa pronomo en perifrazoj por 
la konstruita ĉeno: awātum ša šarrim "la vorto, tiu de la reĝo" = "la vorto 
de la reĝo" (§ 19). ša povas ankaŭ esti uzata sen noma rilatvorto: ša 
paṭārim "elaĉeta mono" (laŭv. "tiu de la elaĉetado"). 
3. Nedeklinaciebla ša funkcias ankaŭ kiel rilativa pronomo (§37). Tiu ša 
estas origine la akuzativo de rilato ("rilate al kio/kiu") kaj povas funkcie 
stari por nom., akuz., gen. aŭ dat. En la lastaj du funkcioj (kelkfoje ankaŭ 
kiel akuz.) ĝi estas specifata per pronoma sufikso: "rilate al kiu ... lia/al 
li/lin" respondas en la traduko al "kies/al kiu/kiun": 
 
 šarrum ša illiku "la reĝo, kiu iris" 
 mātum ša uballiṭu(ša) "la lando, kiun li sanigis" 
 šarrum ša ana mātišu ērubu "la reĝo, kies landon mi eniris" 
 awīlum ša tatakkalušum "viro, al kiu vi konfidas". 
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Vokablaro 

 
banûm (-i): fari, produkti, konstrui  kalûm (-a): reteni, konservi   
bašûm (-i): esti; Š estigi; N veni al 
estado, estiĝi, aperi, kreski  

kussûm < *kussium: trono, seĝo   

dajjānūtum: juĝisteco  leqûm (-e): preni  
epištum: faro  manûm (-u): nombri, kalkuli, 

konsideri, reciti   
gamālum (i): indulgi  Mera: arkaika nomo de la urbo Mari 
ḫadûm (-u), stat. ḫadi: ĝoji; D 
feliĉigi   

petûm (-e): malfermi  

Íd: la dio "Rivero, Kanalo" rabûm (-i): grandiĝi, kreski; D eduki 
(infanojn); Š grandigi 

Ištar: diino (ankaŭ kutima nomo 
"diino") 

rašûm (-i: akiri, ricevi  

ištu (konj.): ekde, post redûm (-i/e): konduki, alporti   
salāmum (i): repaciĝi kun, esti 
afabla, havi bonajn rilatojn  

tazzimtum (*nzm): plendo, lamento 
(tazzimtaka: plendo per vi/pri vi)   

šalûm (-i): subakvigi, mergigi, 
trempi (en la riveron = dÍd [akuz.]) 

tebûm (-i): leviĝi; Š levi  

šemûm (-e): aŭdi  
šurqum: ŝtelita objekto, ŝtelitaĵo  

ṭābum: bona, dolĉa, ĝojiga, plezuriga; 
eli PN ṭāb: ĝi estas agrabla al PN  

 
Kojnoskribaj signoj 

 
Signoj Fonetika Logografia 

 aš. rum, rù, (dil, til) ina "en" (pseŭdologogramo) 

 
(zir, kul, qul, gúl) NUMUN = zērum "semo" 

 
zi, ze, sí, sé, ṣí, ṣé ZI = napištum "vivo" 

 
gi, ge GI = qanûm "kano" 

  GI = târum "reveni" 

 
dim, tim  

 
en EN = bēlum "sinjoro, mastro" 

  dEN.ZU = dSîn (lundio) 
  dar, tár  

 úr UR = sūnum "sino" 

 e  
 

 bab. 
 

 
šar, (sar) SAR = šaṭārum "skribi" 

 
bab. 

 
 

šìr, ḫir KEŠDA = rakāsum "ligi" 

 aŭ  
iš8 (en dIš8-tár)  

 
 

še ŠE = šeʾum "hordeo" 

 
ib, eb  
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Ekzerco 

 
1. Normaligu kaj traduku: zēr šar-ru-tim ša dSîn ib-ni-ù-šu. ša šu-úr-qá-am 
i-na qá-ti-šu im-ḫu-ru. šu (arkaike por ša) ig-mi-lu ni-ši Me-ra-ki. ša ep-še-
tu-šu e-li Iš8-tár ta-ba. ṣe-eḫ-re-ku-ú. is-li-mu-ú. il-qé. i-le-qé. il-te-qé. il-qú-
ú. ip-te. it-te-ep-te. mārī-ša ú-ra-a-ba. iš-tu mārī-ša úr-ta-ab-bu-ú. i-ba-aš-
šu-ú. uš-tab-ši. ib-ba-aš-šu-ú. it-tab-ši. ilū ú-šar-bí-ù-šu. mu-ḫa-ad-di li-ib-bi 
Iš8-tár. dDa-gan ba-ni-šu. dÍd i-ša-al-li-am-ma. i-na kussi da-a-a-nu-ti-šu ú-
še-et-bu-ú-šu. i-na bi-ti-šu ik-ta-la-šu. ir-de-am. ir-te-de. ir-ta-ši. i-ma-an-
nu-ši. eš-te-ne-me-e ta-zi-im-ta-ka. ta-zi-im-ta-ka la eš15-te-ne-me. 
2. Donu la paradigmojn de bašûm kaj petûm. 
3. Traduku en la akadan: li prenas. ili preni. li prenis. prenu! li estis 
prenita. li feliĉigas mian koron. feliĉigu ilin! la viro , kiu retenis sian 
arĝenton. la mensoganta virino, kiu levis miajn filojn. li recitas. ĉu li ne 
malfermis? 
4. Kojnoskribe: 
 

    ;   

;     ; 

;     

;     ; 

; ; ; 

; ; ;  

; ;   

;     ; 

 ;  

;   ; 

; 



LECIONO 9 

VERBOJ II MALFORTAJ: NOMA TIPOLOGIO 
 
§ 64. Verboj kun dua malforta radikero aŭ "meze malfortaj verboj" 
inkluzivas kaj kavajn verbojn (meza w/j) kaj verbojn kun mezaj ʾ1-5 (kp. 
§ 82j). 
1. Kavaj verboj respondas al *kwn, *qjš ktp. en la tradicia analizo de 
semidaj lingvoj kaj la formoj de tiaj verboj estas tradicie analizitaj kiel 
variaĵoj de la tipo parāsum , parte sekve de fonetikaj ŝanĝiĝoj kaj parte de 
analogio: tiel inf. *kawānum > kuānum (as.) > kânum (bab.); prez. 
*ikawwan > ikūan (ass.) > ikân (bab.); pret. *ikwun > ikūn. La plej novaj 
scienculoj, tamen, preferas analizi tiajn radikojn kiel dukonsonantajn kun 
meza longa vokalo ū, ī aŭ ā: *kūn "esti firma", *qīš "donaci", *bāš "honti"; 
ĉi tiun interpretadon oni opinias pli akurata sur sinkrona nivelo kaj ĝi 
klarigis pli bone tiajn neregulajn formojn kiel ušdīk (kp. ušapris). La 
notado de vokala longeco ĝenerale hodiaŭ baziĝas sur interpretado kiel 
vokala radiko: tiel stat. kīn (ne kîn < *kawin). 
2. Verboj kun meza radikero alef. Malgranda nombro konservas fortan 
konsonantan ʾ kaj konjugaciiĝas kiel aliaj fortaj verboj, ekz. daʾāpum 
"terenbati", prez. idaʾʾip (jb). La plej multaj verboj de ĉi tipo tamen regule 
perdas sian ʾ kaj konjugaciiĝas laŭ la ekzemplo de la kavaj verboj. Ĉar 
origina ʾ3-5 havas la kutiman reflekson de a al e, ili dividiĝas en du 
klasojn, kiuj povas esti priskribataj kiel grupoj, enhavantaj radikojn kun 
meza ā kaj ē: *šāl "demandi", *bēl "regi". 
3. En la D- kaj Š-stamoj de meze malfortaj verboj la fina radikkonsonanto 
duobliĝas antaŭ vokala finaĵo (ekz. pret. ukīn, pl. ukinnū).En la G-stamo 
kaj N-stamo tia ĝemeliĝo (kombinata en kavaj u- kaj i-verboj kun 
vokalŝanĝiĝo, rezultanta el vokalenmeto en senfinaĵaj formoj: ikū-a-n > 
ikân) estas karakteriza por la prezenco, sed ne por la preterito aŭ 
perfekto (tiel G-prez. ikân, pl. ikunnū, sed pret. ikūn, pl. ikūnū). (Notu, ke 
estas duobliĝo de fina radikero en ĉi tiuj verboj en la samaj formoj, kie la 
forta verbo duobligas la mezan radikeron.) 
4. AHw listigas ĉi tiujn verbojn en ilia mnb. formo: nekuntiriĝinta qiāšum, 
sed kuntiriĝintaj kânum, bâšum, bêlum. CAD listigas ĉiujn formojn en la 
kuntiriĝinta formo. 
 
G Prez. Pret. Perf. 
    
 ikân ikūn iktūn 
 takân takūn taktūn 
 takunnī takūnī taktūnī 
 akân akūn aktūn 
 ikunnū ikūnū iktūnū 
 ikunnā ikūnā iktūnā 
 takunnā takūnā taktūnā 
 nikân nikūn niktūn 
    
 iqīaš/iqâš, pl. iqiššū iqīš iqtīš 
 ibâš, pl. ibaššū ibāš ibtāš 
 ibêl, pl. ibellū ibēl ibtēl 
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 išâl, pl. išallū išāl ištāl 
Ptc. dāʾikum, bāʾišum,  qā'išum, šāʾilum *bēʾilum 
Imp. kūn (ing. kūnī, pl. kūnā) qīš, bāš, bēl, šāl  
Inf. kânum, qiāšum/qâšum,  bâšum, bêlum, 

šâlum 
 

V. adj. kīnum, qīšum   
Stat. kīn, (pl. kīnū), qīš, bāš, bēl  
    
Gt Prez. *iktân, pret. iktūn, ptc. muktīnum, inf. kitūnum 
D Prez. ukân, pl. ukannū   
 Pret. ukīn, pl. ukinnū   
 Perf. uktīn, pl. uktinnū   
 Ptc. mukinnum/ mukīnum  
 Imp. kīn, pl. kinnā   
 Inf. kunnum   
 V. adj. kunnum   
 Stat. kūn, pl. kunnū   
Š Prez. ušdāk, pl. ušdakkū, *ušbēl  
 Pret. ušdīk, pl. ušdikkū, *ušbēl  
 Perf. uštadīk   
 Ptc. mušdīkum aŭ mušdikkum  
 Imp. šudīk, pl. šudikkā   
 Inf. šudūkum   
 V. adj. —   
 Stat. šudūk, pl. šudukkū   
N Prez. iddâk, pl. iddukkū, iqqīaš/iqqâš, iššâl  
 Pret. *iddīk, iqqīš, iššāl, ibbēl  
 Perf. —   
 Ptc. *muddīkum, *muššālum, 

*mubbēlum 
 

 Imp. —   
 Inf. *nadūkum   
 V. adj. —   
 Stat. *nadūk   
 
§ 65. Noma tipologio. Estas diversaj substantivaj-adjektivaj formacioj en 
la akada, kiuj respondas ĝenerale al semantikaj kategorioj. 
 
La plej gravaj estas: 
 
1. adjektivaj formacioj: 
 
 paris, ing. parist: normala formo de adj. kaj verba adj.: 
  *damiqum > damqum, ing. damiqtum "bona" 
  *kaʾinum (kp. § 64,4) > kīnum, ing. kittum "firma, justa" 
  *patium > petûm, ing. petītum "malfermita, malferma" 
 paras, ing. parast: 
  rapšum, ing. rapaštum "larĝa" 
  ṣeḫrum (as. ṣaḫrum), ing. ṣeḫertum "malgranda" 
 parus, ing. parust: 
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  lemnum (mna. lamnum), ing. lemuttum "malbona" 
  marṣum, ing. maruštum "malsana" 
 purrus, purrust: verba adj. de la D-stamo, adj. signanta korpajn 
  malperfektaĵojn: 
  kubbutum "peza" 
  sukkukum "surda" 
 šuprus, ing. šuprust: verba adj. de la Š-stamo kaj elativo (t.e. 
 komparacio en la signifo de simpla formo): 
  šurbûm < *šurbuʾum "tre granda", kp. rabium "granda" 
  šumruṣum "tre malsana", kp. marṣum "malsana" 
 
2. la substantivaj formacioj: 
 pars, ing. parsat: primaraj kaj kelkaj deverbaj substantivoj: 
  kalbum "hundo", kalbatum "hundino" 
  marʾum > mārum "filo", mārtum "filino" 
  *ʾanpum > appum "nazo" 
 pirs, ing. pirist: 
  riḫṣum, riḫiṣtum "inundo" 
  gimrum "tuteco" 
  *širk-tum > širiktum "donaco" 
 purs, ing. purust: abstraktaĵoj el adjektivoj: 
  dumqum "bonaĵo" 
  puluḫtum "timo" 
 parās: infinitivo G: 
  *ḥadātum > edēšum "esti nova" 
  *laqāḥum > leqûm "preni" 
 parīs, ing. parīst "substantivigitaj verbaj adjektivoj: 
  kanīkum "sigelita dokumento" 
  samīdum "fajna faruno" 
 purās, ing. purāst: bestoj, diminutivoj, aliaj substantivoj: 
  puḫādum "ŝafido" 
  rubāʾum, rubûm "princo" 
  ṣuḫārum "servanto" 
  mušālum "spegulo" 
 parrās, ing. parrāst: laŭkutima agado, profesio: 
  qarrādum "heroo" 
  nappāḫum "forĝisto" 
  kaššāpum, ing. kaššāptum "sorĉisto, sorĉistino" 
 purrus, ing. purrust: infinitivo D kaj ing. ag-substantivo: 
  bussurtum "mesaĝo" 
 mapras, ing. maprast: loko aŭ instrumento: 
  *markabtum > narkabtum (§ 83c): "ĉaro" 
  *maʿrabum > nērebum "enir(ej)o" 
  *mawšabum > mūšabum "loĝejo" (§ 84a) 
 taprās, ing. taprāst: reciproka ago: 
  tamḫārum "batalo" 
  tāḫāzum "batalo" 
 taprīs, ing. taprīst: verba substantivo de la D-stamo (infinitivo) 
  tamlûm "plenigado" 
  tēdištum "renovigado" 
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3. la afiksoj: 
 

-ān: substantiva/adjektiva aformativo, en kiu kelkaj scienculoj vidas
 individuigan forton: 

 
  nādinānum "vendisto", kp. nādinum "vendisto" 
  rabiānum "urbestro", kp. rabium "granda" 
  šarrāqānum "ŝtelisto", kp. šarrāqum "ŝtelisto" 
 
 -ūt: afformativo de abstraktaj substantivoj: 
 
  šarrūtum "reĝeco", kp. šarrum "reĝo" 
  šībūtum "atesto", kp. šībum "atestanto" 
 
 -ī: rilata aformativo, kiu inkluzivas etnajn nomojn: 
 
  maḫrīum, maḫrûm "unua", kp. maḫrum "fronto" 
  aššurīum, aššurûm "asiria, asiriano", kp. la urbnomon Aššur 
  šubarīum, šubarûm "subarea, subareano", kp. la landon 
   Šubartum. 
 

Vokablaro 
 
abūbum: diluvo  šīmtum (*šīm): sorto  
Barsipa: la urbo Borsippa 

dâkum (meza u): mortigi; Š murdigi 
personon   

šīrum: karno;  šīram ṭubbum: fari 
ĝojon al ("fari la karnon de ... 
plezura  

Ellilūtum: "Ellileco" šumruṣum: tre malsana  
Eridum: la urbo Eridu 

kânum (meza u): esti firma; D 
firmigi, fiksi, pruvi  

târum (meza u): reveni, reiri; ana 
ašrišu turrum:, re(al)porti(al sia 
loko)   

kiššatum: tuteco, universo, mondo  
mâtum (meza u): morti; Š lasi morti, 
mortigi  

tillum: telo, ruinoj de urbo; tilli 
abūbim "malnova telo, telo el la 
diluvo  

mutum: edzo  
riābum, râbum (meza i): 
anstataŭigi, substitui   

ṭiābum, ṭâbum (meza i): esti bona, 
esti agrabla, esti dolĉa; D agrabligi   

riāšum, râšum (meza i): ĝojkrii, 
jubili; D ĝojigi   

waʾārum, wârum (meza ʾ, a-klaso): 
ekiri, foriri; D komisii   

Sipparum: la urbo Sippar 
šâmum A (meza a): aĉeti  

zâzum (mez. u): dividi, ricevi parton 
de (heredaĵo)  

šiāmum, šâmum B (meza i): fiksi, 
determini  

zêrum (meza e): malami  
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Kojnoskribaj signoj 
 

Signoj Fonetika Logografia 

 be, bad, (bíd, píd, mid), til, úš, 
(sun, ziz) 

BAD = petûm "malfermi" 
 

  IDIM = kabtum "peza" 
  SUN, SUMUN =labārum 

"maljuniĝi" 
   
  TIL = qatûm "ĉesi" 

 
ug  

 
az  

 
uš, ús, (nid) NITA = zik(a)rum "viro, 

masklo" 

 
ir, er  

 
gid, kid, qid, líl, síḫ, saḫ, suḫ4 dEN.LÍL ("Sinjoro Ŝtormo") 

= la dio Ellil 

 
kur, qúr, mad, šad, (nad, lad, 
gìn, kìn) 

KUR = mātum "lando" 

  KUR (+ vokalo) = šadûm 
"monto" 

 
te, ṭe4  

 (zur), ṣur AMAR = būrum "bovido" 
  dAMAR.UTU = dMarduk 
 

Ekzerco 
 
1. Normaligu kaj traduku: id-da-ak. mu-ṭì-ib li-ib-bi dMarduk. mu-ki-in išdī 
Sipparim. ši-ir ni-ši ú-ṭi-ib. i-ri-a-ab. a-ša-am. iš-ta-am. i-ta-ar a-na be-lí-šu. 
ma-sú a-na tilli a-bu-bi-im li-te-er. mu-te-er Eridim a-na aš-ri-šu. i-zu-uz-zu. 
i-zu-zu. ú-ul i-za-az. i-du-uk-ku. šum-ma sinništum mu-sà i-ze-er. mu-sà uš-
di-ik. uš-ta-mi-it. mu-ri-iš Bar-sí-páki. ú-wa-e-ra-an-ni. ša-i-im ši-ma-at 
mātim. a-na dMarduk Ellilu-ut kiššat ni-šì i-ši-mu-šum. zikramam ù 
sinništamam ma-am-ma-an la i-ša-a-am. 
 
2. Al kiu tipo de substantivo apartenas la jenaj substantivoj: errēšum 
"farmisto, agrikulturisto", šarrāqānum "ŝtelisto", šaknum "guberniestro", 
nēmelum "profito, avantaĝo", teptītum "malfermo", šīmtum "sorto". 
 
3. Traduku en la akadan: li mortigas. ili mortigas. li mortigis. ili mortigis. 
li estas mortiginta. ili estas mortigintaj. li kaŭzas la morton. ili kaŭzas la 
morton. li kaŭzis la morton. ili kaŭzis la morton. li realportas. ili 
realportas. li realportis. ili realportis. farinte agrabla lian vivon, ŝi dividis 
(la heredaĵon) kun li. 
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4. Kojnoskribe: 
 

     ;    

;     ;  

  ;    ; 

;    ;   ;  

;  ;  ;  ;  

   ; ;    

 ;  ;   

;



LECIONO 10 

VERBOJ I ʾ, J, N 
 
§ 66. Verboj kun komenca radikero alef estas influataj per la perdo aŭ 
transformado de alef. Ili dividiĝas en du grupojn: a-grupon, en kiu la 
vokalo a restas senŝanĝa kaj e-grupon, en kiu la perdo de ʾ3-5 (§ 82j) estas 
akompanata per ŝanĝiĝo de a al e(§ 84f).  
 
§ 67. La a-grupo.  
 
1. Komenca ʾ kutime malaperas sen iu spuro en la skribo (ʾakālum > 
akālum), sed komenca *ʾi- aŭ *ʾu- fariĝas a- en imp. G kaj en imp. kaj inf. 
Gt/Gtn (*ʾukul > akul, *ʾitkaš > atkaš, *ʾitḫuzum > atḫuzum). En la mnb. 
la prez. G kaj prez. kaj pret. D estas kutime markataj per duobla skribado 
de la komenca vokalo (i-ik-ka-al = ikkal, ú-up-pi-iš = uppiš; kp. § 4e, 6). 
2. Inter vokaloj (prez. G; prez., pret. kaj ptc. D) ʾ kaj la vokalo sekvanta al 
ĝi estas eliziataj: *iʾakkal > ikkal, *uʾaḫḫaz > uḫḫaz.  
3. Antaŭ konsonanto komenca vʾ (mallonga vokalo + alef) >  longa 
vokalo: *iʾkul > īkul, *uʾtahhaz > ūtahhaz, *ušaʾkil > ušākil, sed prez. Š, 
Štn kaj Ntn formas vCC: *ušaʾkal > ušakkal, *uštanaʾkal > uštanakkal, 
*ittanaʾkal > ittanakkal. 
4. En la N-stamo *nʾ > nn (*inʾaḫḫaz > innaḫḫaz); per analogio *naʾḫiz > 
nanḫiz kaj *ittaʾḫaz > ittanḫaz. 
La sekvonta paradigmo sekvas la kutiman ordon: prez., pret., perf., ptc., 
imp., inf., verba adj., stat. 
 
G ikkal, takkal Gt ītappal Gtn ītanakkal 
    īkul, tākul      ītapal        ītakkal 
    ītakal      *ītatpal        ītatakkal 
    ākilum      mūtaplum        *mūtakkilum 
    akul      atḫaz        atakkal 
    akālum      atḫuzum        atakkulum 
    aklum      *atḫuzum        *atakkulum 
    akil      *atḫuz        *atakkul 
D uḫḫaz Dt ūtaḫḫaz Dtn *ūtanaḫḫaz 
    uḫiz      ūtaḫḫiz        ūtaḫḫiz 
    ūtaḫḫiz      ūtataḫḫiz        *ūtataḫḫiz 
    muḫḫizum      mūtaḫḫizum        mūtaḫḫizum 
    uḫḫiz      *utaḫḫiz        utaḫḫiz 
    uḫḫuzum      utaḫḫuzum        *utaḫḫuzum  
    uḫḫuzum      —        — 
    uḫḫuz      —        *utaḫḫuz 
Š  ušakkal Št uštakkal Štn uštanakkal 
    ušākil     uštākil        uštakkil 
    uštākil     uštatākil        *uštatakkil 
    mušākilum     muštākilum        muštakkilum 
    šūkil     šutākil        šutakkil 
    šūkulum     šutākulum        šutakkulum 
    šūkulum     *šutākulum        *šutakkulum 
    šūkul     šutākul        šutakkul 
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N innaḫḫaz  Ntn ittanaḫḫaz 
    innaḫiz         ittanḫaz 
    ittanḫaz         — 
    munnaḫzum         — 
    nanḫiz         — 
    nanḫuzum         — 
    nanḫuzum         — 
    nanḫuz         — 
 
§ 68. La verbo alākum (*hlk) apartenas al la supra klaso de verboj, sed 
ĝi estas kontraŭnorma en tiu ʾ; se tiu estas silabfina, ĝi asimiliĝas al sekva 
konsonanto en la stamoj G, Gt kaj Gtn (*iʾlik > illik, komparu *iʾkul > 
īkul): 
 
 Prez. Pret. Perf. Imp. 
     
G illak illik ittalak alik 
Gt ittallak ittalak ittatlak atlak 
Gtn ittanallak ittallak ittatallak — 
 
La Š-stamo estas regula: 
 
 ušālik (kiel ušākil) 
 šūlukum (kiel šūkulum) 
 
§ 69. La e-grupo estas laŭforme paralela al la a-grupo, sed kun 
vokalŝoviĝo de a > e (§ 84f). Sekve de sistema nivelado, e anstataŭas a eĉ 
en verbformoj sen *aʾ3-5 aŭ *ʾ3-5a; tiel ūtappiš (*uḥtappiš) > ūteppiš en 
analogio al *taḥappaš > teppeš. Ekzemploj de epēšum "fari" (a/u), 
kelkfoje u) kaj erēbum "eniri" (u). 
 
G Gt Gtn D Š N 
      
ippeš īterrub īteneppeš uppaš ušeppeš inneppeš 
īpuš īterub īteppeš uppiš ušēpiš innepiš 
ītepeš *ītetrub *īteteppeš ūteppiš uštēpiš *ittenpeš 
ēpišum — mūteppišum muppišum mušēpišum munnepšum 
epuš etrub *eteppeš uppiš šūpiš — 
epēšum *etrubum iteppušum uppušum šūpušum *nenpušum 
epšum — — uppušum šūpušum — 
epiš *etrub *eteppuš uppuš šūpuš — 
 
Tempa konjugacio: 
 
Prez. Pret. Perf. Komparu: 
    
irrub īrub īterub īkul 
terrub tērub tēterub tākul 
terrubī tērubī tēterbī tākulī 
errub ērub ēterub ākul 
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irrubū īrubū īterbū īkulū 
irrubā īrubā īterbā īkulā 
terrubā tērubā tēterbā tākulā 
nirrub nīrub nīterub nīkul 
 
§ 70. Verboj kun komenca radikero j fleksias kiel la e-grupo de verboj 
I ʾ (i-klaso). Tiel en la G-stamo enēqum "suĉi" (*janāqum) havas la prez. 
inniq, tenniq, enniq, inniqū, pret. īniq, perf. īteniq, imp. eniq, stat. eniq; 
ešērum "esti en ordo, prosperi" havas Š prez. ušeššer, pret. ušēšer (kp. 
§ 84h), perf. uštēšer, N prez. inneššer, pret. innešer. 
 
§ 71. Verboj kun komenca radikero n sekvas la ekzemplon de 
parāsum, sed kun asimiliĝo de la unua radikero al la sekvanta konsonanto 
(*indin > iddin; notu tamen, ke la asimiliĝo ne okazas en kelkaj formoj de 
la N-stamo) kaj kun perdiĝo de komenca n en la imperativo G (*nidin, 
*nidnī > idin, idnī; *nuqur > uqur) kaj en la Gt- kaj Gtn-formoj sen 
konjugacia prefikso (*nitqurum > itqurum, *nitaqqar > itaqqar). (Kie n 
estas aŭgmento al origina duradikera radiko kiel *ndn, la as. konservas la 
originan radikon en la imp.: din.) De naqārum "detrui": 
 
G Gt D Š N 
inaqqar ittaqqar unaqqar ušaqqar innaqqar 
iqqur ittaqar unaqqer ušaqqer innaqer 
ittaqar ittatqar uttaqqer uštaqqer ittanqer 
nāqirum muttaqrum munaqqirum mušaqqirum munnaqrum 
uqur itqar nuqqer šuqqer naqqer 
naqārum itqurum nuqqurum šuqqurum nanqurum 
naqrum *itqurum nuqqurum šuqqurum nanqurum 
naqer *itqur nuqqur šuqqur nanqur 
 

Vokablaro 
 

ahāzum (a/u): preni, kapti, edz(in)igi   

akālum (a/u): manĝi  

ešērum (i): esti en ordo, sukcesi; 
Š ordigi; Št teni en ordo, 
ĝustekonduki 

alākum (prez. illak, pret. illik): iri; ana 
šīmtim alākum: morti, forpasi   
amārum (a/u): vidi  

ezēbum (i): forlasi, postlasi; 
kunukkum šūzubum: skribigi 
sigelitan dokumenton 

apālum (a/u): respondi, kontentigi, pagi  kišpū (pl): magio, sorĉado   
É-abzu: (templo) 
É-babbar: (templo) 

nadûm (-i): ĵeti, "ĵeti murdon al" 
= akuzi pri murdo  

ebēbum (i): esti pura, sankta  
edēšum (i): esti nova; D renovigi   

nakārum (i): esti fremda, esti 
malamika, fremdiĝi al (itti)  
naṭālum (a/u): rigardi, vidi  
nērtum: murdo  

epēšum (*a/u aŭ u: ippeš/ippuš, īpuš; 
mnb. N-stamo inneppeš, innepiš, 
ittenpeš apud mnb, jb, nb inneppuš, 
innepuš, ittenpuš): fari  

šuluḫḫum (< ŠU.LUḪ): rita 
purigado, manpurigado, ritaro  

erēbum (u): eniri; lasi eniri, enporti   šuttum, pl. šunātum: sonĝo  
erēšum A (i): peti pri  warka (konj.): post kiam  
erēšum B (i): kultivi (kampon)   
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Kojnoskribaj signoj 

 
Signoj Fonetika Logografia 

 
 ABZU = apsûm "subtera akvo"; 

  É-abzu: nomo de templo 

 
in  

 ne, bil, pil, bí, (ṭè) IZI = išātum "fajro" 

 
mar  

 
qar, gàr, kàr  

 
zu  

 
šà, (lìb) ŠÀ = libbum "koro" 

  A.ŠÀ = eqlum "kampo" 

 kam, (gám), qám  
 

 
dam, ṭam DAM.GÀR = tamkārum "komercisto" 

 
Ekzerco 

 
1. Normaligu kaj traduku: a-na i-ša-tim in-na-ad-di. šum-ma ne-er-tam e-li-
šu id-di. ša e-li-šu ki-iš-pí id-du-ú. i-na-ad-du-ú-ši. it-ta-di-in. i-na-ad-di-in. 
id-di-in. it-ta-an-di-in. i-na-di-iš-ši. eqlētim id-na-šu-nu-ši-im. i-di-in. i-di-iš-
šum. šu-ut-tam iṭ-ṭú-ul. it-ta-ki-ir. tamkārum i-ip-pa-al. i-ta-mar. i-ḫu-uz. i-
iḫ-ḫa-az. a-na dÍd i-il-la-ak. a-na ši-im-tim it-ta-la-ak. it-ta-al-la-ak. wa-ar-
ka a-bu-um a-na ši-im-tim it-ta-al-ku. šum-ma ku-nu-uk-kam ú-še-zi-ib. i-ir-
ri-iš. i-te-ru-ub. ú-še-er-re-eb-ši. i-pu-uš. a-wa-a-tim ši-na-ti ep-ša. mu-ub-
bi-ib šu-luḫ É-abzu. mu-ud-di-iš É-babbar. a-na šu-te-šu-ur ni-ši. 
 
2. Donu la paradigmon kaj la konjugacion de la pret. G de ezēbum kaj 
nadānum. 
 
3. Traduku en la akadan: li vidis sonĝon kaj forlasis sian landon. kiu 
alportis la mensogiston en la reĝan palacon? la filino de la reĝo purigis la 
templon. Šamaš, vi ĝustekondukas la popolon. li renovigis la 
fundamentojn de la domo. se tiu viro akuzis men pri murdo. li estos 
murdata. post kiam li edzinigis la virinon, li fremdiĝis al ŝi. kial la templo 
ne estis purigita? 
 
4. Kojnoskribe: 
 

   ; 

    ;    

 ;    ;  
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   ;  ;  

;  ;  ;  

;     ;  

    

;  ;   

; ;     

;    



LECIONO 11 

 
VERBOJ I W. INFINITIVAJ KONSTRUKCIOJ. NOMBROJ 

 
§ 72. Malgranda nombro de verboj kun unua radikero w estas stat-
verboj de la i-klaso kun triradikera radiko: tiel waqārum "esti 
multekosta", wasāmum "esti konvena, konveni". Tiuj estas konjugaciataj 
en la G-stamo kiel verboj I j (§ 70): prez. iqqer, pret. īqer, stat. 
waqar/wasum (sed perf. ītaqer varias disde I j īteniq). En la derivitaj 
stamoj ili estas konjugaciataj kiel la ag-verboj I w (§ 73). 
 
§ 73. La plimulto de verboj I w estas ag-verboj formataj prefiksante w(a)- 
al origina dukonsonanta radiko: tiel por wabālum "(al)porti", wašābum 
"sidi, loĝi" la origina radiko aperas en la imperativo (bil, šib) kaj en nomaj 
derivoj (biltum, šubtum < *šibtum). La formado de sekundaraj verboj kun 
diferenca aŭgmento estas tipa por la klaso (tabālum, tašābum). 
En la G-stamo estas ablaŭta alternado inter prez. (ubbal) kaj pret. (ūbil); 
en kelkaj dialektoj la lasta formas la eskpektatan pluralon ūbilū, ventivon 
ūbilam, sed en la mnb. la normala formo havas mallongan prefikson kaj la 
vokalo estas submetata al elizio: (ūbil), ublū, ublam. La prekativo sekvas 
la normon indikitan en § 44: lūbil "mi portu!", lībil "li portu!". La perf. 
normale formiĝas sur triradikera bazo (ittabal), analoge al la verboj I n, 
sed laŭokaze la mnb. havas itbal formitan surbaze de la dukonsonanta 
radiko. 
La D-stamo normale konservas la fortajn formojn uwaššar, uwaššer, 
ūtaššer. Ekstere de la mnb., tamen, kuntiriĝo kelfoje okazas, kiu kaŭzas 
formojn parte nedistingeblajn disde G: uššar prez., uššer pret. 
Š-formoj sen prefikso aperas kun šū- (inf. šūbulum). En la formoj kun 
prefiksoj ušūbil aperas nur en la poezio; la prozaj formoj asimiliĝas al tiuj 
de la verboj I ʾ (ušaššab, ušāšib) aŭ I j (ušeššeb, ušēšib). 
En la N-stamo n + w fariĝas ww en la mnb. (ʾʾ en la jb.): *inwalid > 
iwwalid. 
La paradigmaj formoj malsupre estas de wabālum "porti", wuššurum (D) 
"solvi", wašābum "loĝi", walādum "naski". 
 

G Gtn D 
ubbal ittanabbal uwaššar 
ūbil ittabbal uwaššer 
ittabal (itbal) *ittatabbal ūtaššer 
wābilum muttabbilum muwašširum 
bil itabbal wuššer 
wabālum itabbulum wuššurum 
— — wuššurum 
wašib — wuššur 
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Š N 
ušabbal/ušeššeb iwwallad 
ušābil/ušēšib iwwalid 
uštābil/uštēšib — 
mušābilum/mušēšibum — 
šūbil/šūšib — 
šūbulum/šūšubum — 
šūbulum/šūšubum — 
šūbul/šūšub — 
 
G prez.: ubbal, tubbal, tubbalī, ubbal; ubbalū, ubbalā, tubbalā, nubbal. 
G pret.: ūbil, tūbil, tūbilī/tublī, ūbil; ūbilū/ublū, ūbilā/ublā, tūbilā/tublā, 
nūbil. 
 
§ 74. Komenca w kelkfoje malaperas en la mnb. kaj regule post la mnb. 
periodo (§ 84c). CAD listigas tiajn vortojn en ilia jb. formo (abālu, ardu), 
AHw en ilia mnb. formo (wabālum, wardum). 
 
§ 75. Infinitivaj konstrukcioj.  (1) Ni vidis, ke la infinitivo enkondukata 
per prepozicio ofte servas kiel tempa aŭ cela propozicio (§ 28). La 
infinitivo povas esti konstruata kiel substantivo kun sekvanta genitivo aŭ 
pronoma sufikso reprezentantaj la logikan objekton aŭ subjekton: 
 
 ana epēš bītim "por konstrui templon" 
 ina kašādīja "kiam mi alvenas". 
 
Alterne, ĝi povas esti konstruata kiel verbo; tiukaze, se la ordo estas 
objekto - prepozicio - infinitivo, la objekto estas metata en la akuzativon: 
 
 ṭuppī anniam ina šemêm "kiam (vi) aŭdas ĉi tiun mian tabulon" 
 raggam u ṣēnam ana ḫulluqim " por detrui malicon kaj malbonon" 
 
sed se la ordo ŝanĝiĝas al prepozicio - objekto - infinitivo, la objekto 
alprenas la genitivon: 
 
 ana šugītim aḫāzim " por edzinigi šugītum-virinon" 
 ana ebūrim kamāsim "por kolekti la rikolton". 
 
La logika subjekto aperas kiel nominativo en verba konstrukcio, ĉu ĝi 
antaŭiras aŭ sekvas la prepozicion: 
 
 ṭuppum kīma kašādim "kiam la tabulo alvenas" 
 kīma awīlū šunu lā naparkīm "tiel ke tiuj viroj ne povas dizerti", 
 
sed miksita verba kaj noma konstrukcioj kun akuzativa objekto kaj 
genitiva sufikso indikanta logikan subjekton estas oftaj: 
 
 ṭuppam ina šemêka "kiam vi aŭdas la tabulon". 
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 (2) Absoluta infinitivo. Finitiva verba formo ricevas emfazon per la 
infinitivo de la sama radiko kun la lokativa(?) finaĵo -um kaj kutime kun la 
enklitiko -ma: 
 
 šapārumma ašpur "Mi certe sendis". 
 
 (3) leʾūm "kapabli"kaj verboj, kiu signifas "diri, komandi", ekz. 
qabûm, povas alpreni infinitivon en la akuzativo kiel suplementon: 
 
 halāq ālišu liqbi "igu lin komandi la detruon de lia urbo" 
 kullašunu aqbi "mi diris (al vi) por teni ilin" 
 pīḫassu apālam ul ileʾʾi "li ne povas plenumi sian feŭdan tributon" 
 
§ 76. Numeraloj. La kardinalaj nombroj de 1 ĝis 10 estas: 
 

rekta st. virg. ing. abs. st. virg. ing. 
1. ištēnum ištētum ištēn ištiat, ištēt 
2. šinā šittā šinā šittā 
3. šalāšum šalāštum šalāš šalāšat 
4. erbûm, arbaʾum erbettum erbe erbet 
5. ḫamšum ḫamištum ḫamiš ḫamšat 
6. šeššum šedištum — šeššet 
7. sebûm sebettum sebe sebet 
8. *samānum *samāntum samāne samānat 
9. tišûm ti/ešītum tiše tišīt 
10. ešrum ešertum ešer ešeret 

 
La numeraloj 1 kaj 2 estas adjektivoj, kiuj kutime antaŭiras kaj konformas 
en la genro kun la substantivo, kiun ili kvalifikas. 3-10 estas substantivoj, 
kiuj kutime havas kiasman kongruecon komunan al la semida: ingenraj 
formoj estas uzataj kun virgenraj formoj kaj inverse. 20-50: ešrā, šalāšā, 
erbā, ḫamšā. Variaj konstrukcioj troviĝas en la diversaj dialektoj; tiel. por 
esprimi "kvin sinjoroj": 
 
 ḫamšat bēlū/bēlum (apozicio, abs. stato + pl./sing.); la normala  
  mnb. konstrukcio estas hamšat bēlū 
 bēlū ḫamištum (apozicio, pl. + rekta stato) 
 bēlū ḫamšat (apozicio, pl. + abs. stato) 
 ḫamšat bēlī/bēlim (konstruita stato de la numeralo + gen. sing./pl.) 
 bēlū ḫamšim/ḫamištim (konstruita stato de la aĵo + gen. de la  
  numeralo) 
 
Ĉar numeraloj kutime ne estas fonetike skribitaj en akadaj tekstoj (vidu 
§ 85), estas ofte neeble difini, kiu konstrukcio estas intencita. 
Kun mezuroj la normala konstrukcio estas: numeralo en absoluta stato + 
mezuro en absoluta stato + aĵo mezurata en apozicio, kazo, kiu estas 
determinata per la funkcio en la frazo: 
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 šalāš sūt qēmum (aŭ qēmim, qēmam) "3 sutoj* da faruno". 
 
La ordaj numeraloj ekde 3 estas adjektivoj en la formo parus kaj kutime 
antaŭiras la substantivon, kiun ili modifas: 
 
 1-a pānûm, ing. pānītum; maḫrûm, ing. maḫrītum; ištēn 
 2-a šanûm, ing. šanītum 
 3-a šalšum, ing. šaluštum 
 4-a rebûm, ing. rebūtum 
 5-a hamšum, ing. hamuštum 
 6-a šeššum, ing. šeduštum 
 7-a sebûm, ing. sebūtum 
 8-a samnum, ing. samuntum 
 9-a tišûm, ing. tišūtum 
 10-a ešrum, ing. ešurtum 
 
Kaj ordaj kaj kardinalaj nombroj estas ofte esprimataj en la skribo per la 
sumera frazo "nombro + KAM (aŭ KÁM)": 
 
 MU 3.KAM "la tria jaro" aŭ "jaro tri", "tri jaroj". 
 
Multiplikaj nombroj estas esprimata per la kardinala nombro kun adverba 
sufikso -ī- kaj pronoma sufikso; la prepozicio adi povas antaŭiri: 
 
 (adi) šinīšu "duoble, dufoje" 
 

Frakcioj estas esprimataj per la ing. formoj de la orda numeralo: 
šaluštum = 1/3. En la skribo la sumera frazo  IGI.x.GÁL estas aplikata por 
esprimi frakciojn: IGI.8.GÁL = 1/8. Notu ankaŭ la dualon šittān, oblikve 
šittīn "2/3". 
 

Vokablaro 
 
arbaʾum: kvar (§ 76)  šattum, pl. šanātum: jaro  
enšum: malforta  šittān: 2/3  
erbûm, ing. erbettum: kvar (§ 76)  wabālum (ubbal, ūbil): porti  
ešrum: dek, deka  walādum (ullad, ūlid: naski  
ḫabālum (a/u, ankaŭ i): subpremi, 
opresi   

wašābum (uššab, ūšib): sidi, loĝi   

ištēn, ing. ištiat, ištēt: unu, unua  
kibrātum (pl.): mondaj regionoj  

watārum (ittir, ītir): esti troa, 
multekosta Š troigi, multobligi    

manʾum, manûm (skr. MA.NA) mino 
(mezurunuo, kp. § 88)  

wuššurum (D): doni liberecon  

nawārum (i): lumi; brili D lumigi, 
briligi   

zāʾirum: malamika (uzata kiel 
substantivo: malamiko)  

rebûm: kvara   
 

                                       
* el akada sutum, mezuro de kapacito por greno, 1 suto = ĉ. 10 litroj, 
proksimuma ekvivalento de malnovhebrea seʾāh, סְאָה (la traduk.). 
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    Kojnoskribaj signoj 
 

Signoj Fonetika Logografia 

 
si, se SI = qarnum "korno" 

  SI.SÁ = ešērum "prosperi" 

 
tab  

 
(šàr) LUGAL = šarrum "reĝo" 

 
du, ṭù, (gub, qub) GIN = alākum "iri" 

  GUB = izuzzum "stari" 
  TÚM = wabālum "(al)porti" 

 dan, kal, lab, (líb, rib) KALAG = danānum, dannum  
"(esti) forta" 

 
 LÚ = awīlum "homo" 

 
  

 
zum, ṣum, súm, ṣu  

 
 GÉME = amtum "sklavino" 

 
(ṭu) GÍN = šiqlum "siklo" 

 
Ekzerco 

 
1. Normaligu kaj traduku: za-e-ri-šu ú-wa-aš-ša-ar. ú-ta-aš-šar. amat-sú ša 
mārī ul-du-šum. it-ta-la-ad. šum-ma mārī la ú-li-id. šum-ma mārī ú-li-súm. 
ub-lam. ub-ba-lu. uš-ša-ab. ú-ša-te-ru-šu. dan-nu-um en-ša-am a-na la ḫa-
ba-li-im. a-na ma-tim nu-wu-ri-im. a-na ši-ir ni-ši ṭú-ub-bi-im. pu-ru-sé-e 
ma-tim a-na pa-ra-si-im. ki-ib-ra-at er-bé-tim. šàr ki-ib-ra-tim ar-ba-im. a-di 
30-šu i-na-ad-di-in. IGI.3.GÁL. i-na re-bu-tim ša-at-tim. MU.4.KAM. ša ša-
at-tim iš-ti-a-at. ši-it-ti-in i-na-ad-di-in ša-lu-uš-tam i-le-qé. 4 sūt šeʾam. 2 
qa šeʾam. 1 MA.NA kaspam. 1/3 MA.NA kaspam. 10 šiqil kaspum. e-eš-ri-
šu aš-tap-pa-ra-ak-ki-im. 
 
2. Donu la paradigmon de walādum en G- kaj N-stamoj. 
 
3. Traduku en la akadan: li loĝas en la lando de Hatti. ili portis min al la 
ĉielo. ekde li naskiĝis li estas dirinta nenion. li igis min porti sian tronon 
kaj sceptron. li plimultigis la regulajn oferaĵojn.  
 
4. Traduku en la akadan, uzante kaj nomajn kaj verbajn infinitivajn 
konstrukciojn: por detrui liajn malamikojn. kiam la reĝo alvenas. kiam vi 
leviĝas. por konstrui la domon. 
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5. Kojnoskribe: 
 

   ;     

;     

;  ;     

  ;   ;    

;  ;  

  ;   

; ;  ;  

;  ;   

;     ;  

  ;    

;    



LECIONO 12 

KVARKONSONANTAJ VERBOJ. IZUZZUM. 
DUOBLE MALFORTAJ VERBOJ 

 
§ 77. Kvarkonsonantaj verboj en la akada estas ĝenerale dividataj en 
du klasojn: 
 
1. La š-grupon: la unua radikero estas š, kaj likvido (l, r) aŭ nazalo (m, n) 
estas en kvara aŭ tria kaj kvara pozicioj: šuqallulum "pendi". šuḫarrurum 
"fariĝi rigida, rigidiĝi, silenti", šuqammumum "esti mortsilenta", 
šuparrurum "plivastigi". Tiuj estas kutime konjugaciataj en unu stamo, 
simila al D kaj ĝiaj -ta- kaj -tan- derivaĵoj: 
 
 Prez. ušqammam, pl. ušqam(m)ammū 
 Pret. ušqammim 
 Perf. *uštaqammim 
 Ptc. *mušqammimum 
 Imp. šuqammim 
 Inf. šuqammumum 
 Stat. šuqammum (ankaŭ šaḫur, pl. saḫurrū). 
 
Notu la malfortajn verbojn šupêlum "interŝanĝi", šukênum "sin klini" 
(mna. šupaʾʾulum, šukaʾʾunum). Tiuj submetiĝas al la kutimaj ŝanĝiĝoj de 
meze malfortaj verboj: 
 
 Prez. ušpêl, pl. ušpellū 
 Pret. ušpēl, pl. ušpēlū 
 Perf. uštepēl, pl. uštepēlū 
 Ptc. muškē/īnum. 
 
2. La N-staman grupon: la dua radikero estas ĉiam l aŭ r, kaj formoj 
troviĝas en du stamoj, N (kun ingresiva senco) kaj Š (kaŭzativo), kun iliaj 
iterativaj -tan- stamoj. Ili normale indikas moviĝon: nabalkutum (*blkt) 
"transpaŝi, ribeli", napalsuḫum "sin submeti, sin humiligi", naparšudum 
"fuĝi", naparkûm (-u-klaso) "ĉesi", neqelpûm (-u-klaso) "drivi, flos(um)i", 
napalkûm (kutime -i-klaso) "esti vasta". Iliaj formoj estas: 
 

  N  Ntn 
Prez. ibbalakkat/it ittanablakkat 
Pret. ibbalkit ittabalakkat 
Perf. ittabalkat/it ittatablakkat 
Ptc. mubbalkitum muttablakkitum 
Imp. *nabalkit — 
Inf. nabalkutum itablakkutum 
V. adj. nabalkutum — 
Stat. nabalkut — 
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  Š  Štn 
Prez. ušbalakkat uštanablakkat 
Pret. ušbalkit uštablakkit 
Perf. uštabalkit — 
Ptc. mušbalkitum — 
Imp. šubalkit — 
Inf. šubalkutum šutablakkutum 
V. adj. šubalkutum — 
Stat. šubalkut — 

 
§ 78. Neregula N-stamo. Malgranda grupo de ĝemelaj verboj (t. e. kun 
identaj 2-a kaj 3-a radikeroj) havas neregulajn N- kaj Ntn-stamojn. Oni 
verŝajne ne povas konsideri ilin kvarkonsonantaj kaj ili estas listigataj en 
modernaj vortaroj sub la responda G-stamo, se tiu estas ankoraŭ 
ekzistanta (tiel naḫallulum "kaŝiri" estas indikata sub ḫalālum). Ili 
karakteriziĝas per duobliĝo de la dua radikero en la infinitivo akj stativo 
N kaj kaj duobliĝo de la fina radikero antaŭ finaĵoj en aliaj formoj. Tiel 
našallulum "forkaŝiri"(la plej multaj formoj ne atestitaj, sed restarigitaj de 
similaj verboj; pluralaj morfemoj en krampoj aldonitaj): 
 

  N  Ntn 
Prez. iššallal(lū) ittanašlal(lū) 
Pret. iššalil(lū) — 
Perf. ittašlal(lū) ittatašlal(lū) 
Ptc. muššalillum muttašlillum 
Inf. našallulum itašlullum 
Stat. našallul(ū) — 

 
§ 79. La neregula verbo izuzzum  (post mnb. uzuzzum) "stari": 
 

 Prez. Pret. Perf. Imp. 
     
G izzaz izziz ittaziz iziz, izizzā 
Gt ittazzaz — — — 
Gtn ittanazzaz — — itazzaz, -zzā 
Š ušzaz ušziz — šuziz, šuzizzā 

 
Ĉiuj formoj duobligas la finan konsonanton antaŭ finaĵo: izzazzū, ušzazzū, 
ktp. 
 
§ 80. Duoble malfortaj verboj kombinas la karakterizaĵojn de du de la 
tipoj de malforta verbo diskutitaj supre. Tiel idûm "scii" (*jadā’um) formas 
la preteriton īde, kun la modifoj de I j (īniq) kaj III e (išme). (Notu, ke se 
du normale malfortaj ecoj aperas kiel sinsekvaj radikeroj, unu de ili, 
kutime la meza radikero, estas ple ofte traktata kiel forta konsonanto, 
ekz. eʾēlum, nawārum, lawûm, leʾûm.) Kelkaj de pli kutimaj verboj estas: 
 
 elûm "supreniri" (I ʾ, III i): prez. illi, pret. īli, perf. īteli, imp. eli, Gtn
  pret. ītelli, Š prez. ušelle, pret. ušēli, perf. uštēli; 
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 waṣûm "eliri" (I w, III i): prez. uṣṣi, pret. ūṣi, perf. ittaṣi, imp. ṣī,
   Š prez. ušeṣṣi, pret. ušēṣi, perf. uštēṣi; 
 warûm "konduki, gvidi" (I w, III u): pret. ūru, Š prez. ušarra, pret.
   ušāri; 

idûm "scii" (I j, III e): ĉi tiu verbo kaj la sekvonta havas nur unu 
 tempon, pret. laŭ formo kaj stativo laŭ signifo (komparu 
 latinan cognovi, germanan ich weiß): īde, tīde, īde, tīdeā ktp., 
 neregula ptc. mūdûm (formo mupras); 

 išûm "havi" (I j, III u): pret. īšu; 
 leʾûm "kapabli" (II ', III e/i): prez. ileʾʾi/ilê, pret. ilʾe, ilē; 
 šeʾûm "serĉi": kiel leʾûm; 
 quʾʾûm "atendi" (D); prez. uqaʾʾa, uqâ (plur. uqaʾʾū), pret. uqaʾʾi, uqî. 
 
§ 81. "Tuta" ne estas esprimata per adjektivo, sed per gimrum, kalûm, 
kiššatum aŭ aliaj substantivoj, kiuj signifas "tuteco". Tiuj povas antaŭiri 
en konstruita rilato al la substantivo, al kiu ili rilatas (gimir mātim "la tuta 
lando"), aŭ sekvi ĝin en apozicio, kutime kun pronoma sufikso (mātum 
kalūša "la tuta lando", ana mātim kalīša "al la tuta lando"). 
 

Vokablaro 
 
alpum: bovo  numātum: mastrumaj varoj  
bīrum: profetaĵo, orakolo  nūrum: lumo  
elûm (-i): supreniri; Gt + ina: perdi 
(§ 41,b)   

quʾʾûm: atendi  

enûm (-i): ŝanĝi  sarrātum (ing. pl.): mensogoj, 
trompo  

gimrum: tuteco  ṣābum (kolektivaĵo): soldatoj, 
laborantoj   

idûm (-e): scii  šībūtum: atesto  
išûm (-u): havi  šeʾûm (-e/i): serĉi  
izuzzum: stari; + dat.: stari antaŭ; starigi 
sin antaŭ; + ana/ina pān(ī): esti en ies 
servo, servi   
leʾûm (-e/i): kapabli, povi   

nabalkutum: transpaŝi   

-šu: ĝia, lia, ŝia; se uzata kun 
esprimoj de tempo, ĝi havas 
demonstrativan aŭ 
distribuativan forton: ina 
ūmīšu "je tiu tempo, 
ĝustatempe"; ūmīšu "tra liaj 
tagoj, lia tuta vivo" 

napalsuḫum: sin klini, sin humiligi   wapûm (-i): fariĝi videbla: Š 
videbligi, glorifi  

našûm (-i): levi, (trans-) porti; “levi la 
okulon al” = avidi 

warûm (-u): konduki, gvidi  

nīšum: levado; nīš qātim ("levado de la 
mano"): preĝo   

waṣûm (-i): eliri; Š ellasi   
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Kojnoskribaj signoj 
 

Signoj Fonetika Logografia 

 
eri, iri, rí, ré URU = ālum "urbo" 

 
 KÁ = bābum "pordego" 

  KÁ. DINGIR.RAki = Babilumki 
  "Babilono" (etimologizita kiel 
  bāb ilim/ilī) 

 
ṣi, ṣe, zí, zé  

 
 GUD = alpum "virbovo" 

 

nin NIN = bēltum "sinjorino" 

 
el, il5 SIKIL = ellum "pura, sankta" 

 
Ekzerco 

 
1. Normaligu kaj traduku: ṣa-bu-um ka-lu-šu. gi-mi-ir ma-ti-im. gi-mi-ir ṣa-
bi-im ša ma-at-im ka-li-ša. ru-bu-um ša ni-iš qá-ti-šu dAdad i-du-ú. mu-še-ṣí 
nu-ri-im a-na ma-at Šu-me-rí-im ù Ak-ka-di-im. šum-ma ne-er-tam e-li-šu 
id-di-ma la uk-ti-in-šu. šum-ma da-a-a-nu-um di-in-šu i-te-ni. i-te-el-li. a-na 
wa-ṣe-em. ālam ú-še-eṣ-ṣí-ú-su. mi-ša-ra-am i-na ma-tim a-na šu-pí-im. a-
na nu-ma-at be-el bītim i-in-šu iš-ši. šum-ma a-wi-lum i-na di-nim a-na ši-
bu-ut sà-ar-ra-tim ú-ṣí-a-am. a-ra-an di-nim it-ta-na-aš-ši. ša u4-mi-šu iz-za-
zu a-na É-babbar. i-na šu-ut-ti-ia dBēlet-bi-ri iz-zi-iz-za-am. i-na pa-ni bi-ti-
ia ta-az-za-az. alpū ša ma-aḫ-ri-ka iz-za-az-zu. e-eš-me-e-ma at-ta-pa-al-sà-
aḫ. a-na Babilimki a-al-la-ak ù ab-ba-la-ka-tam. 
 
2. Traduku en la akadan: li ribelos. ili ribeligis ilin. li silentas. li silentiĝas. 
li silentiĝis. la tuta lando sciias. li ne kapablas eliri. li staris apud mi. ili 
atendas la reĝon. 
 
3. Kojnoskribe: 

       ;   

   ;  

     ;    

         

  ;  

  ;     

  ;   

    ;  
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;        

;  ;  ;  

;        

 ;      ;  
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SUPLEMENTO I 

 
ĜENERALA FONETIKO DE LA AKADA 

 
§ 82. AKADA HISTORIA FONETIKO  

 
a. Vokaloj estas a, i, u, e. Ili estu prononcataj kiel en la latina aŭ 
germana. Ili povas esti longa aŭ mallonga; pri konvenciaj indikoj de la 
longeco vidu § 4e,4. De la vokaloj a, i, u estas prasemidaj; e estas reflekto 
de aŭ a aŭ i. Aliaj vokaloj (tiaj kiel o, ü) ne aperas rekte en la 
skribsistemo, sed ilia ekzisto en certa ŝtupo de la parolita lingvo estas 
diskutita.  
 
b. Konsonantoj estas ʾ, b, p, d, t, ṭ, g, k, q, ḫ, l, r, m, n, z, s, ṣ, š, j, w. Ilia 
proksimuma prononco deduktiĝas el aliaj semidaj lingvoj. Semidaj 
konsonantoj, kiujn parolanto de la angla (kaj parte al tiu de Esperanto, la 
trad.) ne konas, estas la jenaj (kiel plifaciligo la tradicia hebrea nomo de 
la konsonanto estas indikata): 
ʾ (alef), glota plozivo, kiel la glota fermo inter la du anglaj vortoj "oh oh!"; 
la "emfazaj" konsonantoj ṭ, q kaj ṣ (ṭeth, qof, ṣade), ekvivalentaj al t, k, s 
estas prononcataj per gorĝa kontrahiĝo; ḫ (perdiĝis en la hebr.) sonis kiel 
la skota "loch" (aŭ ĥ en esperanta "monaĥo", la trad.); š (šin), prononcata 
kiel sh en la angla (kiel ŝ en Esperanto, la trad.); j (jod) havas la sonon de 
angla y (kaj esperanta j, la trad.): en transskriboj la plej multaj 
scienculoj uzas la simbolon j, sed kelkaj uzas y por prezenti ĉi tiun sonon 
(jâšim "al mi", malofte yâšim), sed en transliterado la simbolo i estas 
ĝenerale uzata: ia-ši-im. g estas prononcata kiel en "go, game" (ankaŭ kiel 
esperanta g, la trad.).  La ceteraj konsonantoj estas prononcataj ĉirkaŭ 
kiel en la angla.1  
Kompare kun aliaj semidaj lingvoj, la konsonanta sistemo de la akada 
estas submetita al simpliĝo per la kunfandiĝo de diversaj grupoj de sonoj. 
Kvankam la neadekvatecoj de la skribsistemo adaptita el la sumera povas 
kaŝi fonemajn diferencojn, kiuj estis ankoraŭ sentitaj, almenaŭ en kelkaj 
regionoj, oni ĝenerale opinias, ke ekde la mnb. periodo la akada perdis la 
originajn konsonantojn ḏ, ṯ, ḍ, ṭ, ʿ, ġ, h, ḥ, ś. La konsonanta disvolviĝo el 
la prasemida povas esti indikata kiel sekvas: 
 
c. Dentaloj (d, t, ṭ konserviĝas en la akada) 
 
 ḏ > z: arab. ʾuḏn, hebr. ʾōzen, ak. uznum "orelo" 
 ṯ > š: arab. ṯaur, hebr. šōr, ak. šūrum "taŭro" 
 ṭ (ظ) > ṣ: arab. ẓill, hebr. ṣēl, ak. ṣillum "ombro" 

 ḍ (ض) > ṣ: arab. ʾarḍ, hebr. ʾereṣ, ak. erṣetum "tero" 
 
d. Labialoj (b, p konserviĝas) 
 

                                       
1 Noto de la tradukinto: Notu, ke la sono w estas prononcata ĉiam kiel 
angla w en „water“, neniam kiel esperanta v en „vidi“. 
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e. Palato-velaroj (g, k, q, ḫ koserviĝas) 
 
 ġ > ʾ: arab. ġaraba, hebr. ʿereb, ak. erēbum "subiri (suno)" 
 
f. Ŝuŝaj konsonantoj (z, s, ṣ, š) 
 
 ś > š: arab. kirš, hebr. kāreś, ak.  karšum „ventro“ 
 
g. Likvidoj (l, r konserviĝas) 
 
h. Nazaloj (m, n konserviĝas) 
 
i. Laringaloj 
 

ʾ konserviĝas en kelkej vortoj, sed havas la tendencon malaperi, kun 
konsekvenca vokala alterniĝo (tio estas ĝusta ankaŭ por ʾ, kiu 
disvolviĝis el ġ, ʿ, h aŭ ḥ) 

ʾ: arab. ṭamiʾa, hebr. ṣāmē(ʾ), ak. ṣamûm "esti soifa" 
 arab. saʾala, hebr. šāʾal, ak. šaʾālum "demandi" 

 arab. raʾs, hebr. rō(ʾ)š, ak. rēšum "kapo" 
ʿ: arab. samiʿa, hebr. šāmaʿ, ak. šemûm "aŭdi" 
h: arab. nahr, hebr. nāhār, ak. nārum "rivero" 
ḥ: arab. ḥadaṯa, hebr. ḥiddēš, ak. edēšum "esti nova" 

 
j. El la akada vidpunkto, konsonantoj de diversmaniera origino povus esti 
klasifikataj laŭ siaj ekvivalentoj en aliaj semidaj lingvoj: 
 

ʾ: 1 = *ʾ, 2 = *h, 3 = *ḥ, 4 = *ʿ, 5 = *ġ (w kaj j estas kelfoje nomataj 
"alef ses" kaj "alef sep"; kvankam ne estas regula disvolviĝo w > 
ʾ aŭ j > ʾ, la terminologio estas konvena, ĉar w kaj j estis 
submetataj al disvolviĝo analoga al tiu de ʾ). 

 
z: 1 = *z, 2 = *ḏ. 
ṣ: 1 = *ṣ, 2 = *ṭ, 3 = *ḍ. 
š: 1 = *š, 2 = *ġ, 3 = *t. 

 
 

§ 83. MODELOJ DE KONSONANTA STRUKTURO 
 
a. En § 82 ni diskutis la rilaton de akadaj konsonantaj fonemoj, unuope 
prenitaj, al tiuj en aliaj semidaj lingvoj, rilato tradicie konceptata kiel "la 
disvolviĝo de la akada el la prasemida". En ĉi tiu ĉapitro ni rigardas 
kelkajn internakadajn modelojn de la konsonantismo dependaj de la 
ĉirkaŭaĵo. Kelkaj de ĉi tiuj modeloj estas tipaj por la akada en ĉiuj 
periodoj, kompare kun la aliaj semidaj lingvoj; tiuj estas konvene fiksataj 
kiel evoluoj el la rekonstruita prasemida aŭ praakada. Aliaj (kie tio estas 
indikata) estas tipaj por unuopaj dialektoj de la akada. 
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b. Leĝo de Geer pri disimiliĝo. Diference disde aliaj semidaj lingvoj, la 
akada ne toleras radikon kun du emfazaj konsonantoj, kaj disimilas unu 
de ili (ṣ konserviĝas prefere al q kaj ṭ, q prefere al ṭ): 
 
 *qaṣārum > kaṣārum "ligi" 
 *quṭṭurum > qutturum "fumizi, fumigacii" 
 *qaṭnum > qatnum "maldika, mallarĝa". 
 
c. Leĝo de Barth pri disimiliĝo. Noma preformativo ma- (aŭ ĝia varianto 
me-), se ĝi antaŭiras radikon, kiu enhavas labialon (b, p, m) disimiliĝas al 
na- (ne-): 
 
 *markabtum > narkabtum "(batal-)ĉaro" 
 *maktamum > naktamum "kovrilo" 
 *mapḫarum > napḫarum "(entuta) sumo" 
 *maḥpašum > nēpešum "ritaro". 
 
d. ʾ1-5 (§ 82 j) konserviĝas en kelkaj vortoj kiel forta konsonanto, sed pli 
ofte ĝi malaperas, kun konsekvencaj ŝanĝiĝoj en la vokalizo. La disvolviĝo 
de j kaj w estas analoga al tiu de ʾ (vidu malsupre, § 84c-f). 
 
e. n ofte asimiliĝas al sekvanta konsonanto: 
 
 *ʾanta > atta "vi, ci" 
 *ʾanpum > appum "nazo" 
 sed notu - almenaŭ en skriba formo - kanšu, iddin-šu (ankaŭ iddiš-
šu), nidintum (ankaŭ nidittum). 
 
f. Dentalo (d, t, ṭ) aŭ ŝuŝa konsonanto (s, ṣ, š, z) + š de pronoma sufikso 
regule > ss: 
 
 *māt-šu >mās-su "lia lando" 
 *imḫaṣ-šu > imhas-su "li batis lin" 
 *erēš-šu > erēs-su "lia deziro". 
 
Notu, ke asimiliĝintaj formoj povas esti skribataj "historie" (māt-su, ma-
at-su) samkiel "fonetike" (ma-as-su, ma-su); ambaŭ tipoj de skribado 
reprezentas /māssu/. 
 
g. Post la mnb. m estas skribata n antaŭ dentalo, s, s, q aŭ k povas esti 
skribata n (reprezentante n antaŭ dentalo, ŋ antaŭ velaro): 
 
 ṭēm-ka aŭ tēn-ka "via raporto" 
 
h. t de la verba infikso -ta-, ĉu en la perfekto, la t-stamoj aŭ la tn-stamoj, 
estas parte asimilata al la unua radikero g (t. e. ĝi fariĝas voĉa d) kaj tute 
asimilata al d, ṭ kaj ŝuŝaj konsonantoj aliaj ol š: 
 
 *igtamrū > igdamrū "ili estas finintaj" 
 *aṭtardam > aṭṭardam "mi estas sendinta" 
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 *aṣtabat > aṣṣabat "mi estas kaptinta" 
 *iztakar > izzakar "li estas dirinta". 
 
i. En verboj, kies unua radikero estas d, ṭ, z, s aŭ ṣ, metatezo de tiu 
radikero kaj de la infiksa t okazas en formo de Gt kaj Dt sen prefikso: 
 
 *ṣitbutū > tiṣbutū "ili estas luktantaj" 
 *zitkar > tizkar "parolu!". 
 
j. d kaj ṭ antaŭ t > t: 
 
 *maʾadtum > maʾattum "multa". 
 *wālidtum > wālittum "patrino" 
 *muballiṭtum > muballittum "kaĝo". 
 
k. b kaj p povas asimiliĝi al la sekvanta m de -ma: 
 
 ērub-ma aŭ ērum-ma "mi eniris". 
 
l. En mb. kaj poste, ŝuŝa konsonanto antaŭ alia ŝuŝa konsonanto aŭ 
dentalo aperas kiel l: mnb ušziz "mi starigis", ašṭur "mi skribis", ašsi 
(ankaŭ assi) "mi vokis" = mb. ulziz, alṭur, alsi. 
 
m. En la babilona ekde mb. la ĝemeliĝinta meza radikero de verbo, se ĝi 
estas voĉa b, d, g aŭ z, ofte disimiliĝas al nazalo (skribita m aŭ n) + 
simpla konsonanto, reprezentantaj mb, nd, g, nz: 
 
 inabbi > inambi "li nomas" 
 inaddin > inamdin, inandin (/inandin/) "li donas" 
 imaggar > imangar (/imaŋgar/) "li konsentas" 
 inazziq > inanziq "li fariĝas ĉagrena". 
 
n. Komenca aŭ fina duobla konsonanto estas evitata: aŭ la konsonanto 
simpliĝas (*šarr- > šar "reĝo") aŭ dissolva vokalo estas enŝovata (*prus > 
purus, *ṭupp- > ṭuppi "tabul(et)o", *kalb > kalab "hundo", *bilt > bilat 
"ŝarĝo"). Vortmeza trikonsonanteco estas simile dissolvata per 
konsonanta simpliĝo aŭ vokala epentezo (*ni-tan-prusum > itaprusum 
"esti submetata al daŭra separado", *pulḫ-tum > puluḫtum "timo", 
*riḫṣ-tum > riḫiṣtum "inundo"). 
 
 

§ 84. MODELOJ DE VOKALA STRUKTURO 
 
a. La prasemidaj diftongoj au kaj ai normale > ū kaj ī: 
 
 *ṯaurum > šūrum "taŭro" 
 *baitum > bītum "domo" 
 *šaptain > šaptīn "du lipoj". 
 



81 

b. Se du mallongaj malfermaj silaboj sinsekvas en la vortmezo, la vokalo 
de la dua normale eliziiĝas: 
 
 *kašid-āku > kašdāku "mi atingas" 
 *iptaras-ū > iptarsū "ili dividis" 
 *damiq-um > damqum "bona" 
 
sed antaŭ r la elizio ne necese okazas (zikarum aŭ zikrum "viro"). 
 
Se tri mallongaj malfermaj silaboj sinsekvas, la vokalo de la dua aŭ tria 
eliziiĝas: 
 
 *pitarusum (inf. Gt) > pitrusum (bab.), pitarsum (as.). 
 
c. Vokalizo rezultanta el la malapero de vortkomenca ʾ (supre, § 82j kaj 
§ 83d): 
 
 (i) ʾ1-5 kutime malaperas sen iu vokala longiĝo: *halākum > alākum 
"iri". 
 (ii) j simile malaperas, sed komenca ja- > e aŭ i: *jašpur > išpur "li 
sendis", *janāqum > enēqum "suĉi", *jadāʾum > idûm "scii". 
 (iii) w estas kutime konservata en mnb. skribo, sed povas perdiĝi: 
 wabālum aŭ abālum "transporti, alporti". 
 
d. Perdiĝo de *ʾ1-7 en la fino de silabo estas akompanata per kompensa 
longiĝo de la antaŭiranta vokalo: 
 
 *iġrub > īrub "ĝi subiris" 
 *baʿlum > bēlum "sinjoro" 
 *jajšir > *ijšir > īšir "li ordigis". 
 
Se nomoj III ʾ1-7 perdas ʾ, la malfermita silabo longiĝas aŭ refermiĝas per 
sekundara konsonanta ĝemeliĝo: 
 
 *zarʿum > zērum "semo" 
 *kusʾum > kūsum aŭ kussum "malvarma" 
 *bišjum > bīšum "posedo" 
 *minwum > mīnum "nombrado" 
 
e. Vokaloj, kiuj kontaktiĝas senpere ene de vorto per perdo de ʾ1-7 
normale kuntiriĝas. Kelkaj vokalaj kombinaĵoj, tamen, rezistis al la 
kuntiriĝo por pli longa tempo; tiel la sinsekvoj ia kaj ea (kaj iu en 
arakaikiza prozo aŭ poezio) ofte aperas nekuntiriĝintaj en la mnb. En la 
plej multaj kazoj la kuntiriĝinta vokalo estas la longa varianto de la 
origina dua vokalo, la plej grava escepto estas āi > ê: 
 
 rabium normale > rabûm "granda" (nom.) 
 rabiam povas > rabâm (akuz.) 
 rubāʾum > rubûm "princo" 
 purussāʾim > purussêm "decido" (gen.). 
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f. Perdo de origina ḥ, ʿ, ġ (rare h) estas akompanata per ŝanĝiĝo de a al e 
en la sama silabo; en la babilona, a en la antaŭiranta aŭ sekvanta silabo 
asimiliĝas al e: 
 
 *baʿlum > bēlum "sinjoro" 
 *išmaʿ > *išmē > išme "li aŭdis" 
 *ġarābum > as. erābum, bab. erēbum "subiri" 
 *baʿlat > as. bēlat, bab. bēlet "sinjorino" 
 *talqaḥ > as. talqe, bab. telqe "vi prenis" 
 *tašammaʿ > as. tašamme, bab. tešemme "vi aŭdas" 
 
Ĉi tiu asimiliĝo de a al e okazas eĉ, se estas disiga konsonanto en nomoj 
III ʾ de la formo pars: 
 
 *zarʿum > zērum "semo" 
 *qamḥum > qēmum "faruno". 
 
g. En la babilona, a en la proksimeco de r aŭ ḫ ofte > e; en antaŭiranta aŭ 
sekvanta silabo tiam ankaŭ asimiliĝas al e: 
 
 *arḍatum > erṣetum "tero" 
 arratum > erretum "malbeno, sakraĵo" 
 šabārum > šebērum "rompi" 
 qarābum > qerēbum "alproksimiĝi" 
 ṭaḫûm > ṭeḫûm "proksimiĝi". 
 
h. En verbformoj, kies skribado permesas al ni distingi inter e kaj i (vidu 
§ 4e, 2 kaj § 15), i antaŭiranta silabfinan r aŭ ḫ ofte > e en la mnb.; la 
sama ŝoviĝo povas esti supozata, kie la ortografio sola ne indikas ĝin 
klare: 
 
 utammiḫ > utammeḫ "li kaptis" 
 utirrū > uterrū "ili igis reiri". 
 
i. Aldono de pronoma sufikso (inkluzive ventiva -nim) aŭ -ma efikas 
longiĝon de antaŭiranta mallonga vokalo (ana bēli-šu > ana bēlīšu "al lia 
sinjoro") kaj konserviĝas finan longecon, kiu alikaze perdiĝus (itti "kun", 
ittīšu < *ittai-šu "kun li", tiel ankaŭ eli "sur", warki "malantaŭ, post"; 
qibīma "diru!", kp. § 62). Ĉi tiu Enkonduko sekvas CAD en la uzo de 
makrono por signi la konserviĝintan longecon (qibīma), sed ne por marki 
sekundaran longiĝon (ana bēlišu estas skribata, legenda ana bēlīšu). 
 
j. En la asiria mallonga vokalo a en malferma malantaŭtona silabo 
normale asimiliĝas al vokalo de noma aŭ verba finaĵo (asiria 
vokalharmonio): 
 
 bab. naptanum "manĝo", nas. naptunu, gen. naptene 
 bab. iṣbatū "ili kaptis", as. iṣbutū. 
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SUPLEMENTO II 

 
NOMBROJ, DATADO, MEZUROJ 

 
§ 85. Nombroj estas skribataj: 

 

 

 1. DIŠ; AŠ; DILI      600. GÍŠ+U 

 10. U      , 3600. ŠÁR 

 60. GÍŠ      36000. ŠÁR x U 
 
Ekzemploj: 
 

 = 2 aŭ 120 (ankaŭ 2/60)   = 70 

 = 5 aŭ 300       = 670 

  = 9 aŭ 540      = 2 ME = 200 

 = 50       = 2 LIM = 2000 
 
(ME kaj LIM estas pseŭdo-logogramoj el la akada meʾatum "100", līmum 
"1000".) 
 
§ 86. Jardatoj estas indikataj en mnb. per nomo donita al ĉiu jaro; tiel "la 
jaro post kiam la muroj de Mari estis detruitaj" = la 33-a regadjaro de 
Hammurapi. En Asirio ĉiu jaro estis nomita laŭ reĝa oficisto, la jaro 
nomiĝis "la limmu (eponimato) de PN". En la mb. kaj nb. tekstoj la jaroj 
estis identigita per la formulo MU 3.KAM PN "3-a regadjaro de PN". 
 
§ 87. Monataj datoj estas indikataj en la formulo UD 15.KAM 
ituŠE.KIN.KUD "15-a tago de Adaro". Monataj nomoj, kiel multaj de la 
mezuroj indikotaj malsupren, estis submetataj al loka variado; la plej 
multaj normaj nomoj kaj mezuroj estas listigitaj ĉi tie. La monataj nomoj 
estas normale skribataj en la sumera, kun antaŭmetita determinativo ITI, 
ITU = warḫum "monato"; ili estas ofte mallongigataj, t. e. nur la unua 
signo (BÁRA, GUD ktp.) estas skribata. 
 

  BÁRA. ZAG.GAR = Nisānum (marto-aprilo) 

   GUD.SI.SÁ = Ajarum (aprilo-majo) 

  SIG4.GA = Simānum (majo-junio) 

   ŠU.NUMUN = Dumuzi (Junio-Julio) 

  NE.NE.GAR = Abum (julio-aŭgusto) 
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  KIN.dINNIN = Ulūlum (aŭgusto-septembro) 

   DU6.KÙ = Ta/ešrītum (septembro-oktobro) 

 APIN.DU8.A = Araḫsamna (mnb. Kinūnum?) 
(oktobro-novembro) 

 GAN.GAN.È = Kislīmum (novembro-decembro) 

 AB.BA.È = Ṭebētum (decembro-januaro) 

   ZÍZ.A(.AN) = Šabāṭum (januaro-februaro) 

  ŠE.KIN.KUD = Addarum (februaro-marto) 
 
88. Mezuroj de pezo  
 

  ŠE = uṭṭatum "greno" ĉ. 1/20 gramo 

  GÍN = šiqlum "siklo" = 180 ŠE = ĉ. 8,3 g 

 MA.NA = manûm "mino" = 60 GÍN = ĉ. 500 g (1 funto) 

 GÙ,  GUN = biltum "talento" = 60 MA.NA =  
   ĉ. 30 kg 
 
§ 89. Mezuroj de longo  
 

 ŠU.SI = ubānum "fingro" = ĉ. 1,6 cm 

  KÙŠ = ammatum "ulno" = 30 ŠU.SI = ĉ. 50 cm 

 GI = qanûm "kano" = 6 KÙŠ = ĉ. 3 m 

  GAR ( = nindanum? nindakkum?) = 2 GI = ĉ. 6 m 

  ÉŠ = ašlum "ŝnuro" = 10 GAR = ĉ. 60 m 

  UŠ " sesdek (GAR)" = 6 ÉŠ = ĉ. 360 m 

 DANNA = bērum "duobla horo" = 30 UŠ = ĉ. 11 km 
 
§ 90. Areomezuroj  
 

 SAR = mus/šarum "ĝardeno" = 1 GAR² = ĉ. 36 m² 

 IKU = ikûm "kampo" = 100 SAR = ĉ. 3600 m² 

 BÙRiku = būrum = 18 IKU = ĉ. 6,48 hektaroj 

 aŭ  BÙR-gunûiku = 10 BÙRiku = ĉ. 64,8 
hektaroj 
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 ŠÁRiku = 6 BÙR-gunûiku = ĉ. 3,9 km² 

 ŠÁRxUiku = 10 ŠÁRiku = ĉ. 39 km² 
 
§ 91. Mezuroj de kapacito  
 

 SÌLA = qûm "kvarto" = ĉ. 1 litro 

 BÁN = sūtum "suto*" = 10 SÌLA = 10 l 

 2 BÁN, BANMIN 

 3 BÁN, BANEŠ 

 4 BÁN, BANLIMMU 

 5 BÁN, BANIA 

 pānum/parsiktum = 6 BÁN = ĉ. 60 l 

( NIGIDA = 1 pānum,  = 2 pānū,  NIEŠ = 3 pānū,  

 NILIMMU = 4 pānū) 

 GUR = kurrum "koroo" = 5 NIGIDA = ĉ. 300 l. 
 
Sumoj de greno ktp. estas indikataj (kiel numeraj indikoj ĝenerale) de la 
pli granda unuo al la pli malgranda. La nombro de GUR estas indikata per 
horizontalaj kojnoj sen la signo GUR, la nombro de NIGIDA per vertikalaj 
kojnoj sen la signo NIGIDA, la nombro de SÌLA per normaj vertikalaj 
nombroj + la signo SÌLA. La signo GUR ofte aperas en la fino de mezuroj, 
markante ilin kiel mezurojn de kapacito. Ekzemploj: 
 

 5 (gur) 4 (nigida) 3 bán 4 sìla GUR   

 2 (gur) 2 (nigida) 5 sìla GUR    

 1 bán 5 sìla       

                                       
* Vidu paĝo 69 noto *. 
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AKADA-ESPERANTA GLOSARO 

abbuttum sklavbuklo (frizaĵa 
karakterizaĵo de sklavoj), 43 

abūbum  diluvo, 57 
abum, pl. abbū  patro, 20 
adi (prep.) ĝis, kune kun; (konj.) 

tiel longe kiel, 32 
aḫāzum (a/u) preni, kapti, 

edz(in)igi, 62 
aḫum, pl. aḫḫū  frato, 20 
Aja diino, edzino de Šamaš, 43 
ajjûm(adj.) kiu, kio?, 38 
ajjûmma  iu, 47 
akālum (a/u) manĝi, 62 
alākum (prez. illak, pret. illik)  iri, 

26, 62 
alpum bovo, 73 
ālum urbo, 43 
amārum (a/u)  vidi, 62 
ammīni(m)   kial?, 32 
ana (prep.)  al, 15 
ana ašrišu turrum re(al)porti(al 

sia loko), 57 
ana šīmtim alākum morti, forpasi, 

62 
anāku   mi, 32 
annûm ĉi tiu, 38 
anumma   nun, per tiu ĉi, 32 
apālum (a/u)  respondi, 

kontentigi, pagi, 62 
arba'um  kvar (§ 76), 68 
arḫiš rapide, 38 
arnum peko, krimo; pun(ad)o, 15 
ašrum  loko, 15 
aššatum (stamo *ʾant-)  edzino, 

20 
aššum (prep.)  pro, koncerne al; 

ĉar, 15 
awātum, pl. awâtum  vorto, 20 
awīlum  homo, (libera) viro, 15 
balāṭum (u)   vivi, esti sana, 32 
banium, banûm  konstruanto, 20 
banûm (-i)  fari, produkti, 

konstrui, 52 
baqārum (a/u) postuli (leĝe), 38 
Barsipa  la urbo Borsippa, 57 
bašûm (-i) esti; Š estigi; N veni al 

estado, estiĝi, aperi, kreski, 
52 

bēltum, pl. bēlētum  sinjorino, 20 

bēlum  sinjoro, mastro, 
posedanto, 20 

bīrum  profetaĵo, orakolo, 73 
bīšum  posedo, 20 
bītum (v.), pl. bītātum (i.)  domo, 

15 
bulluṭum (D) sanigi, doni vivon, 

43 
dabābum (u)  paroli, 38 
Dagan (amorida kaj 

okcidentsemida diaĵo), 47 
dajjānātum  juĝisteco, 52 
dajjānum  juĝisto, 26 
dâkum (meza u)  mortigi; Š 

murdigi personon, 57 
dannum, i. dannatum  forta, 

potenca, 15 
darium, darûm  eterna, 20 
dīnum  juĝo, juĝafero, 20 
dullum  laboro, ritaro, 47 
É-abzu  (templo), 62 
É-babbar  (templo), 62 
ebēbum (i)  esti pura, sankta, 62 
edēšum (i)  esti nova; D renovigi, 

62 
ekallum (<sum. É.GAL)  palaco, 

20 
eli  sur, super; elišu sur ĝi, 20 
eli PN tāb  ĝi estas agrabla al PN, 

52 
Ellil  (dio), 47 
Ellilūtum  Ellil-eco, 57 
elûm (-i)  supreniri; Gt + ina: 

perdi (§ 41,b), 73 
enšum  malforta, 68 
enûm (-i)  ŝanĝi, 73 
epēšum (*a/u aŭ u)  ippeš/ippuš, 

īpuš; mnb. N-stamo inneppeš, 
innepiš, ittenpeš apud mnb, jb, 
nb inneppuš, innepuš, 
ittenpuš)  fari, 62 

epištum  faro, 52 
eqlum (v.), pl. eqlētum (i.) (*ḥql), 

20 
erbûm, ing. erbettum  kvar (§ 76), 

68 
erēbum (u)  eniri; Š lasi eniri, 

enporti, 62 
erēšum A (i)  peti pri, 62 
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erēšum B (i)  kultivi (kampon), 62 
Eridum  la urbo Eridu, 57 
errēšum (*ḥrt)  farmanto, 20 
erretum, pl. errētum  sakraĵo, 

malbeno, 15 
erṣetum  tero, 20 
eṣemtum, pl. eṣmētum  osto, 20 
ešērum (i)  esti en ordo, sukcesi; 

Š ordigi; Št teni en ordo, 
ĝustekonduki, 62 

ešrum  dek, 68 
ezēbum (i)  forlasi, postlasi, 62 
ezzum, i. ezzetum  ĉagrena, 15 
gamālum (i)  indulgi, 52 
gigunûm < *gigunaʾum  terasa 

templo, 43 
gimillum  favoro, 32 
gimrum  tuteco, 73 
gitmālum  perfekta, nobela, 15 
gullubum (D) (for-) razi, (for-) razi 

sin, 43 
ḫabālum (a/u, ankaŭ i) subpremi, 

opresi, 68 
ḫadûm (-u), stat. ḫadi  ĝoji; D 

feliĉigi, 52 
ḫalāqum (i)  perdiĝi, esti 

detruata, perei, 32 
ḫattum (kutime ing.), pl. ḫattātum 

sceptro, 38 
ḫulluqum (D) detrui, 43 
ḫulqum  perditaĵo, 20 
ibašši  estas (aliaj formoj de 

bašûm en leciono 8), 47 
Íd  la dio "Rivero, Kanalo", 52 
idum  brako, flanko, 20 
idûm (-e)  scii, 73 
ilum, pl. ilū aŭ ilanū  dio, 15 
Imar (aŭ, pli kutime, Emar) urbo 

en norda Mezopotamio, 47 
ina (prep.)  en, inter, el, ene de, 

per, 15 
īnum  okulo, 20 
inūma  kiam, 32 
išātum (i.), pl. išātātum  fajro, 15 
išdum fundamento, bazo (ofte 

dualo), 43 
Ištar  diino (ankaŭ kutima nomo 

"diino"), 52 
ištēn, ing. ištiat, ištēt  unu, unua, 

68 

ištu1 (prep.)  el, de, 15 
ištu2 (konj.)  ekde, post, 52 
iṣum  arbo, ligno, 26 
išûm (-u)  havi, 73 
itti (prep.)  kun, 20 
izuzzum stari; + dat. stari 

antaŭ;.starigi sin antaŭ;+ 
ana/ina pān(ī) esti en ies 
servo, servi, 73 

Jašūb  (amorida nomelemento el 
*twb ‘reveni, respondi’), 47 

kabātum (i)  esti peza; D igi peza, 
honori, 47 

kabtum, i. kabittum  peza, 
adorata, grava (persono), 15 

kadrum  sovaĝa, furioza, 
senbrida, 15 

kajjāniš konstante, 47 
kalûm1 tuteco, tutaĵo, 20 
kalûm2 (-a)  reteni, konservi, 52 
kamārum (a/u) G kaj D amasigi, 

stapli, 43 
kânum (meza u)  esti firma; D 

firmigi, fiksi, pruvi, 57 
karābum (a/u) beni, saluti, preĝi 

(por = dat.), 38 
kašādum (a/u)  atingi, alveni, 

konkeri, 26 
kaspum  arĝento, 26 
kiʾam  tiel, kiel sekvas, 32 
kibrātum (pl.)  mondaj regionoj, 

68 
kīma (prep.)  kiel; (subj.)  kiam, 

ke, 15 
kirûm < *kiriʾum  (frukto-

)ĝardeno, 32 
Kiš (urbo), 43 
kišpū (pl)  magio, sorĉaĵoj, 62 
kiššatum tuteco, universo, 

mondo, 57 
kittum (i. de kīnum) ver(ec)o, 

justeco; pl. kīnātum justeco, 
32 

koro: libbum \f, 20 
kunukkam šūzubum skribigi 

sigelitan dokumenton, 62 
kunukkum  cilindra sigelilo, 20 
kussûm < *kussium  trono, seĝo, 

52 
lā ne (§ 50), 38 
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labāšum (a) vesti, surmeti, porti 
(vestaĵon); Gt vesti sin, vesti 
(+ akuz.) D vesti iun (akuz.) 
kun (akuz.) Š (metafore) 
envolvi, 38 

labīrum maljuna, 38 
lāma antaŭ ol, 32 
lamādum (a) lerni; D instrui, 

informi, 43 
leqûm (-e)  preni, 52 
leʾûm (-e/i)  kapabli, povi, 73 
libbum: koro, centro, mezo, 20 
lū ... lū  aŭ ... aŭ, 32 
-ma (emfaza partikulo; kunliga 

partikulo), 32 
magārum (a/u) aprobi (akuz.), 

bonvenigi; Gt konsenti kun 
(itti) iu pri (ana), 38 

maḫārum (a/u) ricevi, 47 
mahāṣum (a)  bati, 26 
maḫrum  fronto, antaŭa flanko, 

15 
mala  tiom multe kiom, 47 
mamman iu, kiu ajn, 47 
manāʾum, manûm (skr. MA.NA)  

mino (mezurunuo, kp. § 88), 
68 

mannum  kiu?, 38 
manûm (-u) nombri, kalkuli, 

konsideri, reciti, 52 
marāṣum (a) esti malsana, esti 

malfacila, esti afliktita, 47 
Marduk  la dio dMarduk, patrono 

de Babilono, 20 
Marduk: dMarduk \f, 20 
marṣum, i. maruštum ( < 

maruštum)  malsana, 
malfacila, peniga, 15 

martum  filino, 32 
mārum: filo, 20 
mātum (i.), pl. mātātum  lando, 

20 
mâtum (meza u) morti; Š lasi 

morti, 57 
Mera  arkaika nomo de la urbo 

Mari, 52 
mēreštum (*ḥrt)  kultivado; 

kampo, 43 
Meslam nomo de templo (sum.), 

43 

mimma  io, kio ajn; mimma ul/lā 
nenio, 47 

mimma šumšu  ĉio ajn, ĉio 
(laŭvorte: kio ajn lia nomo), 43 

mimmû-, mimmê, mimmâ- + 
poseda sufikso: vidu § 60, 47 

mīnum, minû kio?, 38 
mīšarum (*jšr)  justeco, 20 
mû (plur. < maʾu)  akvo, 26 
muštālum (*šʾl) prudenta, 38 
mūšum  nokto, 47 
mutum  edzo, 57 
nabalkutum  transpaŝi, ribeli, 73 
nadānum (prez. inaddin, pret. 

iddin) doni, 26 
nadûm (-i)  ĵeti, "ĵeti murdon al" = 

akuzi pri murdo, 62 
nakādum (u) bati (pri la koro), 

esti disturbata, 47 
nakārum (i) esti fremda, esti 

malamika al (itti), 62 
nakāsum (prez. inakkis, pret. 

ikkis  detranĉi, fortranĉi, 26 
namkūrum  posedo (*mkr), 26 
napalsuḫum  sin klini, sin 

humiligi, 73 
naplusum (N; a/u) rigardi 

(favore), 47 
narûm ( < NA4.RU.A)  steleo, 32 
naṣārum  (prez. inaṣṣar, pret. 

iṣṣur: § 83e) gardi, protekti, 
26 

našûm (-i) levi, (trans-) porti; levi 
la okulon al = avidi, 73 

naṭālum (a/u)  rigardi, vidi, 62 
nawārum (i)  lumi; brili; D lumigi, 

briligi, 68 
nērtum  murdo, 62 
nidintum, nidittum: donitaĵo, 20 
nišū (i. pl.)  homoj, 15 
nīšum1  ĵuro (laŭv. vivo); nīš ilim 

(ĵuro) per la vivo de dio, 26 
nīšum2 levado; nīš qātim ("levado 

de la mano"): preĝo, 73 
nuḫšum  abundo, 26 
numātum mastrumaj varoj, 73 
nūrum  lumo, 73 
palāḫum (a)  timi, adori, 26 
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paqādum (i)  zorgi pri (akuz.), 
konfidi (akuz.) al (ana/dat.), 
26 

parāsum (a/u)  tranĉi, dividi, 26 
pašātum (i)  forigi, forstreki, 26 
petûm (-e)  malfermi, 52 
pûm  buŝo (konstr. pî), 26 
purussaʾum, purussûm  decido, 

26 
pušqum  malfacileco, 15 
qaqqadum kapo (servas ankaŭ 

kiel refleksiva pronomo 
qaqqadī = "mi mem"); 
qaqqadum kabtum la 
honorulo, honoro, 38 

qātum (i.)  mano, 20 
qīštum  donaco, 21 
quʾʾûm atendi, 73 
rabûm1 < rabium, i. rabītum 

granda, 15 
rabûm2 (-i) grandiĝi, kreski; D 

eduki (infanojn); Š grandigi, 
52 

ragāmum (u)  postuli, pretendi 
leĝan rajton, 26 

rapāšum (i)  esti larĝa; D larĝigi, 
abundigi, 43 

rašûm (-i)  akiri, ricevi, 52 
rebûm  kvara, 68 
redûm (-i/e)  konduki, alporti, 52 
rēʾûm  paŝtisto, 38 
rēʾūtum  paŝtisteco, 21 
riābum, râbum (meza i) 

anstataŭigi, substitui, 57 
riāšum, râšum (meza i) ĝojkrii, 

jubili; D ĝojigi, 57 
rīmum1  sovaĝa taŭro, 15 
rīmum2 amata, 32 
rittum (i., *rḥt)  manartiko, mano, 

26 
rubāʾum, rubûm princo, nobelo, 

21 
ša  kiu, al kiu (vidu § 37), 32 
ṣabātum (a)  (ek)kapti, 26 
ṣābum (kolektivaĵo)  soldatoj, 

laborantoj, 73 
šadālum (i)  esti vasta; D (pli-

)vastigi, 43 
saḫārum (u) turniĝi, serĉi, zorgi 

pri (ana), 47 

šakānum (a/u)  meti, loki, starigi, 
26 

šaknum ( < šakinum): 
guberniestro, estro, 21 

salāmum (i)  repaciĝi kun, esti 
afabla, havi bonajn rilatojn, 52 

šalāmum (i) esti nedifekta, esti 
sana, 38 

šalûm (-i)  subakvigi, mergigi, 
trempi (en la river[di]on = dÍd 
[akuz.]), 52 

šaluštum unu triono (i. de la orda 
numeralo šalšum tria), 21 

šamāʾu, šamû (v. pl.) ĉielo, 21 
šâmum A (meza a) aĉeti, 57 
šâmum B (meza i) fiksi, 

determini, 57 
sanāqum (i) malvastiĝi, esti 

malvasta; G kaj D ekzameni, 
kontroli, 43 

šanûm < šanium, i. šanītum  dua, 
alia, 15 

šapārum (a/u)  sendi; sendi 
(leteron), skribi ("al" = dat.), 
32 

sapḫum, i. sapiḫtum disĵetita, 15 
šaqālum (a/u)  pesi, pagi, 26 
šarākum (a/u)  donaci, doni, 26 
šarāqum (i)  ŝteli, 26 
Ṣarpanītum diino, edzino de 

Marduk, 38 
šarrāqum  ŝtelisto, ŝtelinto, 32 
šarratum  reĝino, 20 
sarrātum (ing. pl.)  mensogoj, 

trompo, 73 
šarrum  reĝo, 15 
sarrum malsincera, mensoga, 43 
šarrūtum  reĝeco, 21 
šarûm < šarium  riĉa, bonhava, 

bonstata, 47 
šaṭārum (a/u) skribi, 32 
sattukkum (< sum.) porcio 

(Mari); regula oferado, 47 
šattum, pl. šanātum  jaro, 68 
šebērum (i, prez. išebbir, 

tešebbir, ešebbir; pret. išbir, 
tešbir) rompi, 26 

ṣeḫrum, i. ṣeḫertum malgranda, 
21 

šemûm (-e)  aŭdi, 52 
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šeʾûm (-e/i)  serĉi, 73 
šeʾum hordeo, 43 
ṣibtum1, konstr. ṣibat 

(*wṣb):interezo, 21 
ṣibtum2, konstr. ṣibit (*ṣbt)  

agrikultura bieno, proprieto, 
38 

šībūtum  atesto, 73 
šīmtum (*šīm)  sorto, 57 
Sîn  (la lundio), 32 
sinništum  virino, 32 
Sipparum  la urbo Sippar, 57 
šiprum: mesaĝo, laboro, verko, 

21 
šiqlum  siklo (pezunuo = ĉ. 8,3 

gramoj), 32 
šīrum karno; šīram ṭubbum fari 

ĝojon al ("fari la karnon de ... 
plezura"), 57 

ṣīrum, i. ṣirtum: altranga, 21 
šittān  2/3, 68 
-šu ĝia, lia, ŝia; se uzata kun 

esprimoj de tempo, ĝi havas 
demonstrativan aŭ 
distribuativan forton ina ūmīšu 
"je tiu tempo, ĝustatempe"; 
ūmīšu  "tra liaj tagoj, lia tuta 
vivo", 73 

šū, šuāti, šiāti: tiu; šunūti tiuj, 38 
ṣubātum  vestaĵo, tuniko, 43 
šubtum: loĝejo, sidejo, 21 
šuklulum (Š) perfektigi, 

kompletigi, 43 
šulmum: san(ec)o, 21 
šuluḫḫum (< ŠU.LUḪ)  rita 

purigado, manpurigado, 
ritaro, 62 

šumma (konj.)  se, 26 
šumruṣum  tre malsana, 57 
šumum "nomo, id(ar)o, 21 
šūqurum, i. šūqurtum (*wqr): tre 

multekosta, altvalora, 21 
šurqum  ŝtelita objekto, ŝtelitaĵo, 

52 
šuršudum (Š) fondi firme, 43 
šuttum, pl. šunātum sonĝo, 62 
ṭābum  bona, dolĉa, ĝojiga, 

plezuriga, 52 
tamḫārum  batalo, 15 
tamkārum  komercisto, 32 

ṭarādum (a/u) sendi (personon), 
32 

târum (meza u) reveni, reiri, 57 
tazzimtum (*nzm)  plendo, 

lamento (tazzimtaka: plendo 
per vi/pri vi), 52 

tebûm (-i) leviĝi; Š levi, 52 
ṭēmum (*ṭʿm) novaĵoj, raporto, 

sciigo, 32 
têrtum, pl. têrētum (*w'r) 

komando, ordono; 
(viktimspektado) aŭguro, 43 

ṭiābum, ṭâbum (meza i) esti bona, 
esti agrabla, esti dolĉa; D 
agrabligi, 57 

tillum  telo, ruinoj de urbo; tilli 
abūbim malnova telo, telo el la 
diluvo, 57 

ṭuppum: argila tabulo, 21 
u  aŭ, 32 
u: kaj, 21 
ul  ne, 32 
ullûm  tiu, 38 
umma jen, tiel (diras), 43 
ummum (i.)  patrino, 15 
urrum lumo, tago, 47 
waʾārum, wârum (meza ʾ, a-klaso) 

ekiri, foriri; D komisii, 57 
wabālum (ubbal, ûbil)  porti, 68 
walādum (prez. ullad, pret. ulid)  

naski, 32 
walādum (ullad, ûlid)  naski, 68 
wapûm (-i)  fariĝi videbla; Š 

videbligi, glorifi, 73 
wardum  sklavo, servisto, 15 
warka (konj.) post kiam, 62 
warki  malantaŭ, post, 32 
warqum verda, flavaverda, 43 
warûm (-u)  konduki, gvidi, 73 
wašābum (uššab, ūšib)  sidi, loĝi, 

68 
wašṭum  malfacila, 15 
waṣûm (-i) eliri; Š ellasi, 73 
watar (absoluta stato uzata kiel 

adverbo) pli vaste, ekscese, 38 
watārum (ittir, ītir)  esti troa; Š 

troigi, multobligi, 68 
wuššurum (D)  doni liberecon, 68 
zāʾirum  malamika (uzata kiel 

substantivo  malamiko), 68 
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zakarum (a/u)  paroli, diri, nomi, 
26 

zamārum (u), ankaŭ a/u)  kanti, 
47 

Zarpanītum diino, edzino de 
Marduk, 38 

zâzum (mez. u) dividi, ricevi 
parton de (heredaĵo), 57 

zêrum (meza e) malami, 57 
zērum: semo, 21 
zikarum aŭ zikrum (§ 84b)  viro, 

masklo, 15 
zittum parto, porcio, kvoto (de 

propraĵo), 21 
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ESPERANTA-AKADA GLOSARO 

2/3: šittān,68 
abundigi: rapāšum,43 
abundo: nuḫšum,26 
aĉeti: šâmum,57 
adori: palāḫum,26 
agrabligi: tâbum D,57 
akvo: mû,26 
al (prep.): ana,15 
alia: šanûm,15 
alporti: redûm,52 
altranga: ṣīrum,21 
altvalora: šūqurum,21 
alveni: kašādum,26 
amasigi, stapli: kamārum (G kaj 

D-stamoj),43 
amata: rīmum,32 
anstataŭigi: râbum,57 
antaŭ ol: lāma,32 
arbo: iṣum,26 
arĝento: kaspum,26 
atendi: quʾʾûm (D-stamo),73 
atesto: šībūtum,73 
atingi: kašādum,26 
aŭ … aŭ: lū … lū,32 
aŭ: ū,32 
aŭdi: šemûm,52 
batalo: tamḫārum,15 
bati (pri la koro): nakādum,47 
bati: maḫāṣum,26 
beni: karābum,38 
bieno: ṣibtum,38 
bona: ṭābum,52 
bonhava, bonstata: šarûm,47 
bonvenigi: magārum,38 
bovo: alpum,73 
brako: idum,20 
brili: nawārum; briligi: nawārum 

D,68 
buŝo: pûm,26 
ĉagrena: ezzum,15 
ĉar: aššum (konj.),15 
ĉielo: šamû,21 
ĉio (ajn): mimma šumšu,43 
decido: purussûm,26 
dek: ešrum,68 
determini: šâmum,57 
detranĉi, fortranĉi: nakāsum,26 
detrui: ḫulluqum (D-stamo),43 

diluvo: abūbum,57 
dio: ilum,15 
dividi : parāsum,26 
dividi: zâzum,57 
domo: bītum,15 
donaci: šarākum,26 
donaco: qīštum,21 
doni liberecon: wuššurum (D-

stamo),68 
doni: nadānum,26 
donitaĵo: nidintum, nidittum,20 
dua: šanûm,15 
edzinigi: aḫāzum,62 
edzino: aššatum,20 
edzo: mutum,57 
ekiri: wârum,57 
ekscese: watar,38 
el: ištu,15 
eliri: waṣûm,73 
ellasi: waṣûm Š,73 
en: ina,15 
eniri: erēbum; lasi eniri: erēbum 

Š,62 
esti bona: tâbum,57 
esti firma: kânum; firmigi: kânum 

D,57 
esti fremda: nakārum,62 
esti malsana: marāṣum,47 
esti nova: edēšum,62 
esti peza: kabātum,47 
esti pura: ebēbum,62 
esti sana: salāmum,38 
esti troa: watārum,68 
esti vasta: šadālum G,43 
esti: bašûm; estigi: bašûm Š; 

estiĝi: bašûm N,52 
eterna: dārûm,20 
fajro: išātum,15 
fari: epēšum,62 
farmanto: errēšum,20 
faro: epištum,52 
favoro: gimillum,32 
feliĉigi: ḫadûm D,52 
filino: mārtum,32 
filo: mārum,20 
fondi firme: šuklulum (Š-

stamo),43 
forigi: pašātum,26 
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forpasi (laŭv. ”iri al sorto”): ana 
šīmtim alākum,62 

forta: dannum,15 
frato: aḫum,20 
fronto: maḫrum,15 
fundamento: išdum,43 
furioza: kadrum,15 
ĝardeno: kirûm,32 
gardi: naṣārum,26 
ĝis: adi (prep.),32 
ĝoji: ḫadûm,52 
ĝojiga: ṭābum,52 
ĝojkrii: râšum,57 
granda: rabûm,15 
guberniestro: šaknum,21 
havi: išûm,73 
homo: awīlum,15 
homoj: nišū,15 
honori: kabātum D,47 
honorulo: qaqqadum kabtum,38 
hordeo: šeʾum,43 
humiligi sin: napalsuḫum,73 
indulgi: gamālum,52 
instrui: lamādum D,43 
interezo: ṣibtum,21 
io: mimma,47 
iri: alākum,26, 62 
iu, kiu ajn: mamman,47 
iu: ajjûmma,47 
jaro: šattum,68 
jen, tiel (diras): umma,43 
ĵeti: nadûm,62 
jubili: râšum,57 
juĝisteco: dajjānūtum,52 
juĝisto: dajjānum,26 
juĝo: dīnum,20 
ĵuro: nīšum,26 
justeco: kittum,32 
justeco: mīšarum,20 
kaj: u,21 
kalkuli: manûm,52 
kampo: eqlum,20 
kanti: zamārum,47 
kapabli: leʾûm,73 
kapo: qaqqadum,38 
kapti: ṣabātum,26 
karno: šīrum,57 
ke: kīma (konj.),15 
kial?: ammīnim,32 
kiam: inūma (konj.),32 

kiam: kīma (konj.),15 
kiel: kīma (prep.),15 
kio ajn: mimma,47 
kio?: mīnum, minûm,38 
kiu (el pluraj)?: ajjûm (adj.),38 
kiu (rel. pron.): ša,32 
kiu?: mannum,38 
klini sin: napalsuḫum,73 
komando: têrtum,43 
komercisto : tamkārum,32 
komisii: wârum D,57 
kompletigi: šuklulum (Š-

stamo),43 
konduki, gvidi: warûm,73 
konduki: redûm,52 
konfidi: paqādum (+ ana),26 
konkeri: kašādum,26 
konsenti (kun) iu (pri): magārum 

Gt (itti) (ana),38 
konservi: kalûm,52 
konstante: kajjāniš,47 
konstruanto: bānûm,20 
konstrui: banûm,52 
kontentigi: apālum,62 
kontroli: sanāqum G kaj D,43 
krimo: arnum,15 
kultivado: mēreštum,43 
kultivi (kampon): erēšum,62 
kun: itti,20 
kvar: erbûm, arbaʾum,68 
kvara: rebûm,68 
laborantoj: ṣābum,73 
laboro: dullum,47 
laboro: šiprum,21 
lamento: tazzimtum,52 
lando: mātum,20 
larĝigi: rapāšum,43 
lerni: lamādum,43 
levado: nīšum,73 
leviĝi: tebûm; levi: tebûm Š,52 
ligno: iṣum,26 
loĝejo: šubtum,21 
loĝi: wašābum,68 
loko: ašrum,15 
lumi: nawārum; lumigi: nawārum 

D,68 
lumo: nūrum,73 
magio: kišpū;,62 
malami: zêrum,57 
malamika, malamiko : zāʾirum,68 
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malantaŭ: warki,32 
malbeno: erretum,15 
malfacila: wašṭum,15 
malfacileco: pušqum,15 
malfermi: petûm,52 
malforta: enšum,68 
malgranda: ṣeḫrum,21 
maljuna: labīrum,38 
malsana: marṣum,15 
malsaniĝinta, malsana: 

šumruṣum,57 
malsincera: sarrum,43 
malvastiĝi: sanāqum,43 
manartiko: rittum,26 
manĝi: akālum,62 
mano: qātum,20 
mastrino: bēltum,20 
mastro: bēlum,20 
mastrumaj varoj: numātum,73 
mensoga: sarrum,43 
mensogoj: sarrātum,73 
mesaĝo: šiprum,21 
meti: šakānum,26 
mi: anāku,32 
mino (mezurunuo): manûm,68 
mondaj regionoj: kibrātum,68 
mondo: kiššatum,57 
morti: mâtum; lasi morti: mâtum 

Š,57 
mortigi: dâkum,57 
murdigi: dâkum Š,57 
murdo: nērtum,62 
naski: walādum,32, 68 
ne: lā,38 
ne: ul,32 
nenio: mimma ul/lā,47 
nobela: gitmālum,15 
nokto: mūšum,47 
nombri: manûm,52 
nomi: zakārum,26 
nomo: šumum,21 
nun: anumma,32 
okulo: īnum,20 
opresi: ḫabālum,68 
ordono: têrtum,43 
osto: eṣemtum,20 
pagi: apālum,62 
pagi: šaqālum,26 
palaco: ekallum,20 
paroli: dabābum,38 

paroli: zakārum,26 
parto, porcio: zittum,21 
paŝtisteco: rēʾūtum,21 
paŝtisto: rēʾûm,38 
patrino: ummum,15 
patro: abum,20 
peko: arnum,15 
penetri: erēbum Š,62 
per: ina,15 
perdi elûm Gt,73 
perdiĝi: ḫalāqum,32 
perditaĵo: ḫulqum,20 
perei: ḫalāqum,32 
perfekta: gitmālum,15 
perfektigi: šuklulum (Š-stamo),43 
pesi: šaqālum,26 
peti pri : erēšum,62 
peza: kabtum,15 
plendo: tazzimtum,52 
porti: wabālum,68 
posedo: bīšum,20 
posedo: namkūrum,26 
post (prep.): warki,32 
post kiam (konj.): warka,62 
postuli (leĝe): baqārum,38 
postuli: ragāmum,26 
potenca: dannum,15 
povi: leʾûm,73 
preĝi: karābum,38 
preĝo: nīšum qātim,73 
preni: aḫāzum,62 
preni: leqûm,52 
princo: rubûm,21 
pro: aššum (prep.),15 
profetaĵo: bīrum,73 
proprieto: ṣibtum,38 
protekti: naṣārum,26 
prudenta: muštālum,38 
puno:,15 
rapide: arḫiš,38 
raporto: ṭēmum,32 
razi sin: gullubum (D-stamo),43 
reĝeco: šarrūtum,21 
reĝino: šarratum,20 
reĝo: šarrum,15 
reiri: târum,57 
renovigi: edēšum D,62 
repaciĝi: salāmum,52 
respondi: apālum,62 
reteni: kalûm,52 
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reveni: târum,57 
ribeli: nabalkutum,73 
ricevi: maḫārum,47 
ricevi: rašûm,52 
rigardi (favore): naplusum (N-

stamo),47 
rigardi: naṭālum,62 
rita purigado: šuluḫḫum,62 
rituaro: dullum,47 
rompi: šebērum,26 
sakraĵo: erretum,15 
ŝanĝi: enûm,73 
sanigi: bulluṭum (D-stamo de 

balāṭum),43 
sano: šulmum,21 
sceptro: ḫaṭṭum,38 
scii: idûm,73 
sciigo: ṭēmum,32 
se: šumma,26 
seĝo: kussûm,52 
semo: zērum,21 
sendi (leteron): šapārum,32 
sendi (personon): ṭarādum,32 
serĉi: šeʾûm,73 
servi, esti en servo: izuzzum + 

ana/ina pān(ī),73 
sidejo: šubtum,21 
sidi: wašābum,68 
sigelilo (cilindra): kunukkum,20 
siklo (pezunuo): šiqlum,32 
sinjorino: bēltum,20 
sinjoro: bēlum,20 
sklavbuklo: abbuttum,43 
sklavo: wardum,15 
skribi: šaṭārum,32 
soldatoj: ṣābum,73 
sonĝo: šuttum,62 
sorĉado: kišpū;,62 
sorto: šīmtum,57 
sovaĝa: kadrum,15 
stari: izuzzum,73 
starigi: šakānum,26 
steleo: narûm,32 
ŝteli: šarāqum,26 
ŝtelisto: šarrāqum,32 
ŝtelitaĵo: šurqum,52 

subakvigi: šalûm,52 
subpremi: ḫabālum,68 
substitui: râbum,57 
supreniri: elûm; perdi elûm Gt,73 
sur: eli,20 
tabulo (argila): ṭuppum,21 
taglumo, tago: urrum,47 
taŭro: rīmum,15 
telo (monteto de ruinoj): tillum,57 
terasa templo: gigunûm,43 
tero: erṣetum,20 
tiel longe kiel: adi (konj.),32 
tiel: kīʾam,32 
timi: palāḫum,26 
tiom multe kiom: mala,47 
tiu ĉi, ĉi tiu: annûm,38 
tiu: ullûm,38 
tiuj, ilin, de ili (pl. gen.-akuz.): 

šunūti,38 
tranĉi: parāsum,26 
transpaŝi: nabalkutum,73 
triono: šaluštum,21 
troigi: watārum Š,68 
trono: kussûm,52 
turniĝi: saḫārum,47 
tuteco: gimrum,73 
tuteco: kalûm,20 
unu: ištēn,68 
urbo: ālum,43 
vastigi: šadālum D,43 
vendi: (ana kaspim) nadānum,26 
ver(ec)o: kittum,32 
verda: warqum,43 
verko: šiprum,21 
vestaĵo: ṣubātum,43 
vesti: labāšum; vesti sin: labāšum 

Gt; vesti (iun): labāšum D,38 
videbliĝi: wapûm; videbligi: 

wapûm Š,73 
vidi: amārum,62 
viro (libera homo): awīlum,15 
viro (masklo): zikarum/zikrum,15 
vivi: balāṭum,32 
vorto: awātum,20 
zorgi pri: paqādum (+ akuz.),26 
zorgi pri: saḫārum,47 
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INDEKSO DE SIGNOJ 

 
(Numeroj indikas la lecionon, en kiu la signo estas enkondukata) 
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INDEKSO DE SIGNOVALOROJ 

(Numeroj sen § indikas signolistojn en la lecionoj) 
 
a: 1 di: 4 gi: 8 IGI: 2 
Á: 2 dib: 5 gid: 9 iḫ: 7 
ab: 5 dil: 8 gíd: 1 ii: 2 
ABZU: 10 dim: 8 GIDRI: 7 IKU: § 90 
ad: 2 DINGIR: 1 GIN: 11 il: 6 
ag: 6 DIŠ: § 85 GÍN: 11  
aḫ: 7 du: 11 gìn: 9 im: 3 
al: 4 DÙG: 7 giš: 3 in: 10 
am: 3 DUG4: 5 GÍŠ: § 85 ina: 8 
AMAR: 9 DUMU: 2 GÍŠ + U: § 85 INIM: 5 
an: 1 dúr: 4 giz: 3 ir: 9 
ar: 6  GÚ: § 88 ìr: 2 
aš: 8 e: 8 GÙ: 5 iri: 12 
az: 9 É: 1 gub: 11 iš: 6 
 eb: 8 GUD: 12 iš8: 8 
ba: 3 ed: 2 gúl: 8 IŠKUR: 3 
BABBAR: 3 eg: 3 GUN: § 88 ITI: § 87 
bad: 9 eḫ: 7 GUR: § 91 iu: 2 
bag: 7 el: 12 GUŠKIN: 3 iz: 3 
BÁN: § 91 em: 3  IZI: 10 
be. 9 en: 8 ḫa: 7  
bé: 6 er: 9 ḫad: 7 ka: 5 
bi: 6 èr: 2 ḫal: 6 KÀ: 12 
bí:10 eri: 12 ḫe: 7 kal: 11 
bid: 1 eš: 6 ḫi: 7 KALAG: 11 
bíd: 9 ÉŠ: § 89 ḫir: 8 kam: 10 
bil: 10 ez: 3 ḫiš: 3 kàr: 10 
bu: 1  ḫu: 7 kás: 6 
BÙR: § 90 ga: 2  kaš: 6 
BÙR-gunû: § 90 gal: 1 i: 1 ke:  

 GÁL: 3 ì: 6 KEŠDA: 8 
da: 4 gám: 10 i14: 6 ki: 4 
dab: 5 GAR: § 89 ia: 2 kid: 9 
dal: 4 gàr: 10 ia5: 6 kìn: 9 
dam: 10 gaš: 6 ib: 8 ku: 4 
dan: 11 ge: 8 id: 2 KÙ: 3 
DANNA: § 89 GE6: 4 IDIM: 9 KU4: 7 
dar: 8 GÉME: 11 ie: 2 KU6: 7 
de: 4 GEŠTU: 2 ig: 3 kul: 8 
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kur: 9 NÍMIN: § 91 sal: 6 šum: 6 
KÙŠ: 5 nin: 12 sar: 8  
 NITA: 9 se: 11 ta: 5 
la: 5 nu: 4 sé: 8 tab: 11 
lab: 11 nù: 5 si: 11 tag: 6 
lad: 9 num: 5 sí: 8 tal: 4 
laḫ: 3 NUMUN: 8 sib: 6 tam: 3 
lam: 11  SIG4: § 87 tár: 8 
le: 5 pa: 7 síḫ: 9 taš: 7 
li: 5 pag: 7 SIKIL: 12 te: 9 
lí: 6 par: 3 SÌLA: § 91 ti: 2 
líb: 11 pe: 2 SILIM: 4 til: 9 
lìb: 10 pé: 6 sin: 6 tim: 8 
lig: 7 pi: 2 sir: 1 tiš: 7 
liḫ: 3 pí: 6 sú: 3 tu: 7 
líl: 9 píd: 9 suḫ4: 9 tú: 3 
lim: 2 pil: 10 súm: 11 TÚM: 11 
lu: 5 pir: 3 SUMUN: 9 tur: 2 
LÚ: 11 pu: 1 sun: 9 tuš: 4 
lu

4
: 2    

LUGAL: 11 qá: 2 ṣa: 3 ṭa: 4 
lum: 2 qad: 3 ṣal: 6 ṭá: 5 
 qal: 1 ṣe: 12 ṭal: 4 
ma: 4 qám: 10 ṣé: 8 ṭam: 10 
mad: 9 qar: 10 ṣi: 12 ṭe: 4 
mar: 10 qé: 4 ṣí: 8 ṭè: 10 
me: 6 qí: 4 ṣil: 4 ṭe4: 9 
mé: 4 qid: 9 ṣu: 11 ṭi: 4 
meš: 1 qíd: 1 ṣú: 3 ṭì: 2 
mi: 4 qú: 4 ṣum: 11 ṭil: 8 
MÍ: 6 qub: 11 ṣur: 9 ṭu: 11 
mid: 9 qul: 8  ṭù: 11 
mil: 6 qúr: 9 ša: 4  
mim: 6  šà: 10 U: § 85 
mu: 6 ra: 1 šad: 9 ú: 5 
MUNUS: 6 rag: 6 šal: 6 ù: 7 
MUŠEN:7 re: 4 šam: 5 u4: 3 

 ré: 12 šar: 8 ud: 3 
na: 1 ri: 4 ŠÀR: § 85 UDU: 5 
nad: 9 rí: 12 šàr: 11 ug: 9 
ne: 10 rib: 11 ŠÁR×U: § 85  UGULA: 7 
né: 6 ru: 5 še: 8 uḫ: 7 
ni: 6 rù: 8 ši: 2 ul: 7 
nid: 9 rum: 8 šib: 6 um: 1 
NIEŠ: § 91  šir: 1 ur: 7 
NIGIDA: § 91 SÁ: 4 šìr: 8 úr: 8 
NILIMMU: § 91 sà: 3 šu: 3 URU : 12 
nim: 5 saḫ: 9 šub: 5 ús: 9 
uš: 9 we: 2 ze: 8 zíz: § 87 
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úš: 9 wi: 2 zé: 12 zu: 3 
UTU: 3 wu: 2 zi: 8 ZÙ: 5 
uz: 10  zí: 12 zum: 11 
 za: 3 zir: 8 zur: 9 
wa: 2 zal: 6 ziz: 9  
 



101 

PARADIGMO DE LA FORTA VERBO 

 
 Prezenco Preterito Perfekto 
    
G a/u iparras iprus iptaras 
    a isabbat isbat issabat 
    u irappud irpud irtapud 
    i ipaqqid ipqid iptaqid 
Gt a/u, a iptarras iptaras iptatras 
     u irtaggum irtagum irtatgum 
     i iptaqqid iptaqid iptatqid 
Gtn a/u, a iptanarras iptarras iptatarras 
       u irtanappud irtappud irtatappud 
       i iptanaqqid iptaqqid iptataqqid 
D uparras uparris uptarris 
Dt uptarras uptarris uptatarris 
Dtn uptanarras uptarris uptatarris 
Š ušapras ušapris uštapris 
Št1 uštapras uštapris uštatapris 
Št2 uštaparras uštapris uštatapris 
Štn uštanapras uštapris uštatapris 
N a/u, a, u ipparras ipparris ittapras 
    i ippaqqid ippaqid ittapqid 
Ntn a/u, a, u ittanapras ittapras *ittatapras 
       i ittanapqid ittapqid *ittatapqid 
ŠD ušparras ušparris          
 
 Participo Imperativo Infinitivo 
    
G a/u pārisum purus parāsum 
    a sābitum sabat sabātum 
    u rāpidum rupud rapādum 
    i pāqidum piqid paqādum 
Gt a/u, a muptarsum pitras pitrusum 
     u murtagmum ritgum ritgumum 
     i muptaqdum pitqid pitqudum 
Gtn a/u, a muptarrisum pitarras pitarrusum 
       u murtappidum ritappud ritappudum 
       i muptaqqidum pitaqqid pitaqqudum 
D muparrisum purris purrusum 
Dt muptarrisum putarris putarrusum 
Dtn muptarrisum putarris putarrusum 
Š mušaprisum šupris šuprusum 
Št1 muštaprisum šutapris šutaprusum 
Št2 muštaprisum šutapris šutaprusum 
Štn muštaprisum šutapris šutaprusum 
N a/u, a, u mupparsum napris naprusum 
    i muppaqdum napqid napqudum 
Ntn a/u, a, u muttaprisum itapras itaprusum 
       i muttapqidum itapqid itapqudum 
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ŠD mušparrisum šuparris šuparrusum 
 
 Verba Adjektivo Stativo 
   
G a/u parsum paris 
    a sabtum sabit 
    u   
    i paqdum paqid 
Gt a/u, a  pitrus 
     u  ritgum 
     i  pitqud 
Gtn a/u, a  pitarrus 
       u  ritappud 
       i  pitaqqud 
D purrusum purrus 
Dt   
Dtn  putarrus 
Š šuprusum šuprus 
Št1 šutaprusum šutaprus 
Št2   
Štn   
N a/u, a, u naprusum naprus 
    i napqudum napqud 
Ntn a/u, a, u  itaprus 
       i  itapqud 
ŠD   
 


