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H3V PA. PERF. TERT. HE 
 

(päivitelty 8.1.2021) 

 

3 HEPREA SANASTOT https://gen.fi/h3.html 

H3V VERBIT https://gen.fi/h3v.html 

H3V PA'AL https://gen.fi/h3v-1.html 

H3V Pa. perf. tert. he (luonnos) 
    https://gen.fi/h3v-1p3h.html 

 

SISÄLLYSLUETTELO 
 

0. Dokumentit 

1. Tert. he  

2. Tert. he + prim. lar. 

3. Tert. he + med. lar. 

 

 

0. DOKUMENTIT 

 

V0 Tertiae he 
    https://gen.fi/v0-3h.html 

V1P Pa. perf. tert. he 
    https://gen.fi/v1p-3h.html 

 

 

1. TERTIAE HE 

 

√ הבכ  itkeä, valittaa (בכי) 

√ הבנ  rakentaa (בני) 

ה לָּ  paljastaa, mennä maanpakoon גָּ

ה מָּ  muistuttaa, olla kaltainen דָּ

יָּה  olla, tulla, tapahtua הָּ

 olla aviollisesti uskoton, tehdä huorin, harjoittaa haureutta זָּנָּה

ה  sirotella, hajottaa, levittää זָּרָּ

 elää (חיי) חיה√

ה לָּ  päättyä, loppua, tulla valmiiksi כָּ

https://www.gen.fi/h3.html
https://www.gen.fi/h3v.html
https://www.gen.fi/h3v-1.html
h3v-1p3h.docx
https://gen.fi/h3v-1p3h.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H4V%20Verbit/V0%20Yleistä/v0-3h.docx
https://gen.fi/v0-3h.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H4V%20Verbit/V1%20Pa'al/V1P/v1p-3h.docx
https://gen.fi/v1p-3h.html
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נָּה  laskea (lukuja) מָּ

ה  taivuttaa, levittää, ojentaa, kääntyä נָּטָּ

ה דָּ  lunastaa, ostaa vapaaksi פָּ

נָּה  kääntyä פָּ

ה רָּ  olla hedelmällinen, tehdä hedelmää פָּ

ה פָּ  vartioida, vakoilla, väijyä, katsella, tähystää צָּ

נָּה   ostaa, hankkia קָּ

ה רָּ  tapahtua קָּ

ה צָּ  tahtoa, tehdä mielellään רָּ

ה בָּ  viedä vankeuteen, ottaa kiinni, pidättää שָּ

ה תָּ  juoda שָּ

לָּה  ripustaa תָּ

 

 

2. TERT. HE + PRIM. LAR. 

 

ה בָּ  totella, tahtoa, haluta, NH ylät. olla halukas, haluta אָּ

ה פָּ  leipoa אָּ

גָּה  puhua itsekseen hiljaisella äänellä, lausua, ääntää הָּ

יָּה  olla, (asioista, ajoista) tulla, tapahtua הָּ

ה מָּ  meluta, kohista, kujertaa הָּ

ה רָּ  olla raskaana הָּ

זָּה   nähdä, katsoa, nähdä näky, ennustaa חָּ
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יָּה  chaja, elää חָּ

ה לָּ  sairastaa, sairastua חָּ

נָּה  leiriytyä חָּ

ה לָּ  nousta, NH (myös) maksaa, olla hintana עָּ

נָּה  vastata עָּ

ה שָּ  tehdä עָּ

 

 

3. TERT. HE + MED. LAR. 

 

ה אָּ  nähdä רָּ

ה עָּ  paimentaa, laiduntaa רָּ

ה עָּ  harhailla, joutua harhaan, eksyä, erehtyä תָּ


