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H3V 0 PRIM. NUN & TERT. HE (luonnos)
3 HEPREA, SANASTOT, https://www.gen.fi/h3.html
H3V VERBIT, https://www.gen.fi/h3v.html
H3V 0 YLEISTÄ, https://www.gen.fi/h3v-0.html
H3V 0 Prim. nun & tert. he
https://www.gen.fi/h3v-0-prim-nun-tert-he.html

PRIM. NUN & TERT. HE -VERBIT
Hakasulkuihin merkityt eivät ole verbeinä aktiivisessa käytössä nykyheprean
puhekielessä.
Pa. perf. taivutuskaava
https://www.gen.fi/v1p-tert-he.html

Pa. impf.fut. taivutuskaava
https://www.gen.fi/v1i-tert-he.html

[

[

( נאה3x)
pa.  נָאָ הolla miellyttävä, hauskannäköinen, sopiva, to be comely, befitting]
נָבָ ה

לָבָ ה

I

PBH pi. =
MH
(ei käytetä pa'alissa)
pi. PBH

[

 ניבה נִ בָ הpuhaltaa, to blow]

( נָבָ א = נָבָ ה115x) profetoida, to prophesy]
II

 נגה ָנגַּהloistaa, to shine > tert. lar.
( נָדָ ה2x) pi.  נידה נִ דָ הtyöntää pois, karkottaa, to remove, exlude
(ei käytetä pa'alissa)
[

נָהָ ה

I

(3x) valittaa, to wail, lament]
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[

נָהָ ה

[

 ָנוָהI (2x) asua, levätä rauhassa, to dwell, abide restfully and peacefully]

[

 ָנוָהII PBH [= ( נָאָ ה3x) olla miellyttävä] ylistää, to adorn, praise, glorify

II

MH kaivata, to long for (katso myös 1. Sam. 7:2)]

(katso myös 2. Moos. 15:2)]

 ָנזָהintr. (24x)
pa. roiskua, suihkuta, to spurt, spatter
hif.

[

 הזה הִ זָהpirskottaa, to sprinkle

( נָחָ ה39x) ohjata, johdattaa, to lead, guide]

 נָטָ הtrans. & intr. (214x) kääntää, kääntyä, ojentaa, taivuttaa, ulottaa,
to bend, stretch out, extend, incline

( ָנכָה504x) (ei käytetä pa'alissa)
nif.  ניכה נִ כָהtulla lyödyksi maahan, to be beaten, struck, smitten
pi.  ניכה נִ כָהPBH alentaa, vähentää hintaa, ottaa vero,
to deduct, to reduce prices, discount

 הכה הִ כָהiskeä, to beat, strike
huf. הכָה
ֻ  הוכהtulla lyödyksi, to be beaten
hif.

נָסָ ה

I

(36x)
(ei käytetä pa'alissa)
pi.

 ניסה נִ סָ הtutkia, kokeilla, koetella (Jumalan kärsivällisyyttä),
kiusata (Jumalaa), yrittää, to test, try, tempt

hitp.

 התנסה הִ ְתנַסָ הPBH tulla koetelluksi, kokeilluksi, to be tested, tried,
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NH kokea, to experience, undergo
[

( נָשָ א = נָסָ ה650x) nostaa, kantaa, ottaa pois, to lift, carry, take away]
II

 ָנפָהPBH denom. ( ָנפָהfem. [1x] seula, sieve; [3x] ylänkö, highland)
(ei käytetä pa'alissa)
pi.

 ניפה נִ פָהPBH seuloa, siivilöidä, to shift, NH valikoida, tutkia tarkasti,
to examine closely, "liikuttaa edestakaisin, to move to and fro"

[

נָצָ ה

I

[

נָצָ ה

II

(12x) tulla raunioiksi, olla tuhottu, to become in ruins, be destroyed;
paeta, to flee;
nif. & hif. taistella, tapella, to strive, quarrel]

נֹוצָ ה

denom. (
fem. (4x) höyhen, höyhenpeite, feather, plumage)
NH pu. olla höyhenillä peitetty, to be covered with feathers]

( נָקָ ה44x) pa. jäädä rankaisematta, to become pronounced innocent
nif.  ניקה נִ קָ הolla vapaa, syytön, puhdas, to be free, innocent, pure, clear
pi.  ניקה נִ קָ הjättää rankaisematta, julistaa syyttömäksi,
to pronounce innocent, PBH puhdistaa, to cleanse

 נוכה נֻכָהMH puhdistua, to become clean
hitp. תנַקָ ה
ְ ִ התנקה הPBH puhdistua, olla puhdistettu,
pu.

yrittää puhdistaa tai vapauttaa itsensä,
to be cleaned, cleansed, purified, to try to exonerate oneself
[

( נָשָ א = נָשָ ה17x) velkoa, vaatia velka maksettavaksi,
I

to claim a debt, to be a creditor]
[

נָשָ ה

II

(6x) unohtaa, to forget]
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