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s. 7 KIRJASSA KÄYTETYT ERITYISMERKIT YM.
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( סססjuurikirjaimet)
{{( }}סססkaksoisaaltosulkeet, virheellinen tai
nykyheprean oikeinkirjoituksessa vanhentunut muoto)
{} (aaltosulkeet, puhekielessä käytetty tai muu rinnakkainen muoto)
[] (hakasulkeet, klassinen muoto)

 זכר ָזכָרmask. (82x, 1. Moos. 1:27) mies, miespuolinen, uros,
"muistettava, muistaja", NH (myös) (kieliop.) maskuliini ()ז׳
√זכַר
ָ  זכרv. (222x) muistaa
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27 (Kolmiyhteinen) Jumala loi ihmisen oman Kuvansa kautta,
(kolmiyhteisen) Jumalan Kuvan kautta hän hänet loi; hän loi heidät
mieheksi ja naiseksi. (1. Moos. 1:27, raakakäännös)

וַיִּ בְ ָרא ֱאֹלהִּ ים אֶ ת־הָ אָ דָ ם ְבצַ לְ מֹו
בְ ֶצלֶם־אֱֹלהִּ ים בָ ָרא אֹ תֹו
ָזכָר ּונְ קֵ בָ ה בָ ָרא אֹ ָתם׃
בראשית א׳ כ״ז

 נקבה נְ קֵ בָ הfem. (22x, 1. Moos. 1:27) nainen, naispuolinen, naaras,
"reiällinen", NH (myös) (kieliop.) feminiini ()נ׳
√ נקב נָקַ בv. (19x) tehdä reikä
 רב ַרבadj. (426x) runsaslukuinen, suuri, PBH mask. rabbi
 רבים ַרבִּ יםmon. mask., NH (myös) (kieliop.) mon. mask. ()ר׳
 רבות ַרבֹותmon. fem., NH (myös) (kieliop.) mon. fem. ()ר׳
√ רבב ָרבַ בv. (24x) olla runsaslukuinen
s. 7 KIRJASSA KÄYTETTY KIRJOITUSTAPA JA VOKALISOINTI

 ללמוד לִּ לְ מֹ דpa. inf.
√ למד לָמַ דv. (86x) oppia, opiskella, pi. opettaa
s. 8 KIRJASSA KÄYTETTY TRANSKRIPTIO

 פעם ַַּ֫פעַםfem. (118x) jalka, askel, isku, kerta
 פעמים פְ ע ִָּמיםmon. kerrat, askeleet
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 לפעמים לִּ פְ ע ִָּמיםadv. joskus
√פעַם
ָ  פעםv. (5x) tallata maahan, laittaa liikkeelle
 ראש ר ֹאׁשmask. (600x, 1. Moos. 2:10) pää, huippu, alku, johtaja,
kokonaisuus

 ראש ר ֹאׁשolla ensimmäinen, aloittaa

*√

Eedenistä lähti joki kastelemaan puutarhan. Sieltä se jakaantui ja tuli
neljäksi pääksi (haaraksi) (1. Moos. 2:10, raakakäännös)

וְ נָהָ ר יֹ צֵ א מֵ עֵַּ֫ דֶ ן לְ הַ ְׁשקֹות אֶ ת־הַ גָ ָּ֑ן
אׁשים׃
ִּ ּומשָ ם יִּ פ ֵָרד וְ הָ יָה לְ אַ ְרבָ ָעה ָר
ִּ
בראשית ב׳ י׳
Ja minä olen paneva vainon sinun välillesi ja vaimon välille ja sinun
siemenesi välille ja hänen Siemenensä välille; Hän on iskevä sinusta
pään, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. (1. Moos. 3:15,
raakakäännös)

וְ אֵ יבָ ה אָ ִּׁשית בֵ ינְ ָך ּובֵ ין הָ ִּאשָ ה
ּובֵ ין ז ְַרעֲָך ּובֵ ין ז ְַרעָ ּה
הּוא יְ ׁשּופְ ָך ר ֹאׁש וְ אַ תָ ה ְתׁשּו ֶַּ֫פּנּו ע ֵָקב׃
בראשית ג׳ ט״ו

 קורא קֹו ֵראpa. akt. partis./prees. yks. mask. lukeva
√ קרא קָ ָראv. (876x, 1. Moos. 1:5) herättää huomio huutamalla:
nimittää, huutaa, kutsua, julistaa, rukoilla avuksi, lukea,
kohdata
Ja (kolmiyhteinen) Jumala kutsui valon päiväksi, ja pimeyden hän
kutsui yöksi. Ja tuli ilta, ja tuli aamu, (näin meni) ensimmäinen päivä.
(1. Moos. 1:5, raakakäännös)
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וַיִּ קְ ָרא ֱאֹלהִּ ים לָאֹור יֹום
וְ לַחַֹּ֫ ׁשֶ ְך קָ ָרא לָ יְ לָה
וַיְ הִּ י ֶַּ֫ע ֶרב וַיְ ִּהי ַּ֫ ֹבקֶ ר יֹום אֶ ָחד׃
בראשית א׳ ה׳

 ערב ֶַּ֫ע ֶרבmask. (134x1. Moos. 1:5) ilta, "valon ja pimeyden sekoittuminen,
päivän vaihtuminen yöksi"

 ערב ע ַָרבv. (33x) sekoittaa, vaihtaa

√

s. 9 AAKKOSTAULUKKO
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* xaix = [xa-jix]

ַּ֫ ַסיִּ ס

s. 10 VOKAALIMERKIT
OH

קָ מָ ץ
חֲטַ ף־קָ מָ ץ
חֲטַ ף־ ַפתָ ח
חֲטַ ף־סֶ גֹול

}}קָ מַ ץ
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}צֵ ֶירה

{

Chataf-vokaalit esiintyvät yleensä vain laryngaalien kanssa.
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