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Morfoloogiline info on märksõna järel noolsulgude < > vahel, kus esitatakse muutevormid, 

tüübinumber ja sõnaliik. Esikohal on sõna algvorm: käändsõnal ainsuse nimetav, pöördsõnal 

ma-tegevusnimi, algvormi positsioonis antakse ka muutumatu sõna. Muutuva sõna algvormile 

võib järgneda veel mõni muutevorm, kui selles esinev tüvi erineb algvormi tüvest. 

Muutevormi tüvi on püstkirjas, muutelõpp (kui see on olemas) on kursiivis, nt lueetilist, 

p`ükste, ef´ektitsema. 

Muutevormides kasutatakse morfonoloogilist transkriptsiooni, st näidatakse silbi III väldet 

graavisega (`) ja ebareeglipärast rõhku akuudiga (´). Välte- ja rõhumärgid asuvad silbituuma 

ehk silbi esimese vokaali ees (nt ef`ekt, esse´istika). Reeglipärast rõhku ei näidata. 

Reeglipäraseks loetakse rõhku, mis asub esimesel silbil (nt hevea, mastiks) või pikka vokaali 

või diftongi sisaldaval järgsilbil (nt matemaatika). Näitamata jääb ka rõhk, mis langeb kokku 

III vältega – sel juhul näitab vältemärk ka rõhu asukohta (nt asal`ea, rem`iks, esse`ist). 

 

Mitmusliku märksõna järel on mitmuse märgend pl, kuid kõik muutevormid antakse üldjuhul 

ainsuses, et näidata ka mitmusliku sõna ainsuse kuju, nt 

 hetiidid pl <het|`iit -iidi -`iiti 22e s>  

 akadid pl <akad -i 2e s> 

Ainult mitmuses kasutatavatel sõnadel on märgend plt (plurale tantum) ja mitmuslikud 

muutevormid, nt 

 bikiinid plt <bik|iinid -`iinide 22e s> 

Liitsõnadel esitatakse ainult viimase komponendi muutevormid, vormide ees on märk +, nt 

 luminofoorlamp <+ l`amp lambi l`ampi 22e s> 

 kameraaltööd pl <+ t`öö 26i s> 

Märksõna käsitletakse liitsõnana sageli ka siis, kui ta sisaldab võõrsõna tähenduslikke 

komponente, mis eesti keele seisukohalt liitsõnaosad ei ole. Komponentideks jagamine 

võimaldab selgemalt esitada morfoloogiliselt ja tähenduslikult olulisi komponente, nt 

 metastaatiline <+ staatili|ne -se -st 12 adj> 

 polüeeder <+ `eed|er -ri 2e s> 

 

Etümoloogias näidatakse nii märksõna päritolu kui ka lähtevormi tõlget. Kui märksõnu on 

artiklis mitu ja mõni nende osa kordub, siis seda etümoloogilises infos ei korrata, nt 

heteroplaasia <+pl'aasia 1 s> (< hetero- + kr plasis kujundamine), alloplaasia <+pl'aasia 

1 s> (< allo-). Kui sõnaosised esinevad sõnaraamatus omaette märksõnadena, on 

etümoloogiaosas viited, mis juhatavad etümoloogiat vaatama vastava märksõna juurest. Sageli 

on etümoloogiline seos esitatud ka seletuse tekstis samatüvelise sõna allajoonimisega. Kui 

seletuses esineb vastav sõnaosis allajoonitud viitena, siis etümoloogiaväljal seda ei korrata, 

vaid jooneviite järgi tuleb vaadata etümoloogiat vastava märksõna juurest, nt märksõna 

lineaarmootor sõnaosis mootor on allajoonitud viitena seletuses, seega etümoloogiaosas 

viidet sõnale mootor ei ole. 

 

Hääldus esitatakse tsitaatsõnadel, millel see erineb kirjapildist, ja ka mõnel omasõnal, millel 

on vaja näidata rõhku. Hääldus on esitatud püstkirjas nurksulgudes. Käesolevas trükis 



kirjutatakse välja kogu märksõna hääldus, nt mea culpa, mea maxima culpa [mea kulpa mea 

maksima kulpa]. Pigem pikana häälduvad häälikud märgitakse kahe tähega, pikkuskriipse ei 

tarvitata, nt ab ovo usque ad mala [ab oovo uskve ad maala]. Tsitaatsõnadel on antud 

lähtekeele hääldus, mõnel juhul ka mugandhääldus.  

Silbipiiri märgitakse pöördsediiga, nt ante diem [ante di˛em]. Hääldusväljal märgib vältest 

sõltumata kõiki rõhulisi silpe keskpunkt, nt ab initio [ab in·itsio]. 

Kuigi tsitaatsõnu tuleks reegli järgi hääldada nagu võõrkeeles, kust nad pärinevad, ei saa 

võõrkeele hääldusreegleid automaatselt eesti keeles rakendada. Arvestada tuleb eesti keele 

häälduse ja grammatika võimalusi ning hääldustraditsiooni. „Võõrsõnade leksikoni” 

hääldusjuhend peab sobima paljude keelte häälduste märkimiseks, seega saab märgitud 

hääldus olla üksnes ligilähedane. Häälduste märkimisel ei kasutata rahvusvahelist foneetilist 

tähestikku (IPA) ega muud väga täpset süsteemi. Täpse häälduse leiab vastava keele 

sõnastikust. 

 
Märksõnaviited 
1. Noolviide suunab soovitatava sõnaartikli juurde, kus ebasoovitavat sõna enam ei 

korrata. Nool võib viidata näiteks soovitatavale sõnakujule, nt aarialased pl → aarjalased, 

võõrkeelselt sõnalt mugandile, nt à jour (pr) → ažuur, vananenud erialaterminilt kehtivale, nt 

arboreetum → dendraarium. 

2. Vt-viidet kasutatakse juhul, kui nii viidatav kui ka viidatud märksõna on võrdselt 

kasutuses ja tähendavad sama. Vt-viite puhul leiab viidatud märksõna koos morfoloogia ja 

etümoloogiaga viidatava märksõna artiklist. 

 
Seletuses esinevad viited  
Suure algustähega üldtähendusviited on artikli lõpus ja käivad sõna kõigi tähenduste kohta. 

Väikese algustähega tähendusviited on kasutuses ühe tähenduse juurest viitamisel. Kui sõna 

eri tähendused ei ole numbritega liigendatud, võib viide parema loetavuse huvides olla 

eristatud sulgudega. 

1. Noolviidet kasutatakse juhul, kui ühes tähendustest soovitatakse mõnd teist sõna, nt 

fritüür 1. kuum rasvaine; rohkes rasvaines praetud toit 2. → fritter. 

2. Vastand viitab selle konkreetse tähenduse vastandtähendusega sõnale, nt dorsaalne 

selgmine, seljapoolne, selja pool asetsev (vastand ventraalne); käeseljapoolne (vastand 

palmaarne); jalaseljapoolne (vastand plantaarne). 

3. Vt-viide on seletuses näiteks juhul, kui märksõna kasutatakse ühe valdkonna 

tähenduses mitmuses, nt amfiib 1. ZOOL vt amfiibid, võõrkeelne sõna on ühes tähenduses 

mugandunud, nt click INFO vt klikk
1
. 

4. Vt ka-viide võib viitealuse tähenduse mõistmisele midagi juurde anda, nt aparell ka 

MER kaldne sissesõidutee v platvorm, vt ka ramp. 

5. Seletuses alla joonitud sõnad viitavad leksikonis märksõnadena esinevatele sõnadele. 

Viitele võib olla lisatud tähendusnumber. 

 


