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H9 טוב TOV (42x) olla hyvä, miellyttävä, arvokas, iloinen, voida hyvin (verbi) 

 

(päivitelty 20.11.2022) 

 

H9 HEPREA VERBITAULUKOT https://gen.fi/h9.html 

H9 ט TET https://gen.fi/h9-9.html 

H9 טו TET–VAV https://gen.fi/h9-9w.html 

H9 טוב tov (42x) olla hyvä, miellyttävä, arvokas, iloinen, voida hyvin (verbi) 
     https://gen.fi/h9-9wb.html 

 

SISÄLLYSLUETTELO (luonnos) 

 

0. Dokumentteja 

1. Johdanto 

2. Pa. בֹוט  tov BH olla hyvä 

     2.1 Pa. johdanto, inf. ja partis. 

     2.2 Pa. perf. 

3. Muut binjanit 

 

 

0. DOKUMENTTEJA 

 

H2 טוב tov (42/659 [+ aram. 2]) olla hyvä (juuri) 
     https://gen.fi/h2-9wb.html 

H2 טֹוב tov (481x) hyvä, miellyttävä, tyytyväinen, valmis, kaunis (adjektiivi) 
     https://gen.fi/h2-9wb-tov-adj.html 

H7 טֹוב Tov-juuren nimet 
     https://gen.fi/h7-9wb-nimet.html 

 

Academy of the Hebrew Language (AHL, verbitaulukot) 
     https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=טוב&binyan=0 
Liljeqvist, Matti: Vanhan testamentin heprean ja aramean sanakirja (MLH). 

    Finn Lectura 2010 

 

 

1. JOHDANTO 

 

√ בטו  tov (42x) olla hyvä, miellyttävä, arvokas, iloinen, voida hyvin (verbi) 

 

• juuri 

H2 טוב tov (42/659 [+ aram. 2]) olla hyvä (juuri) 
     https://gen.fi/h2-9wb.html 

 

• adjektiivi 

H2 טֹוב tov (481x) hyvä, miellyttävä, tyytyväinen, valmis, kaunis (adjektiivi) 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20Verbitaulukot/h9.docx
https://gen.fi/h9.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2009%20TET/h9-9.docx
https://gen.fi/h9-9.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2009%20TET/H9%2006%20TET-VAV/h9-9w.docx
https://gen.fi/h9-9w.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2009%20TET/H9%2006%20TET-VAV/h9-9wb.docx
https://gen.fi/h9-9wb.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H2%20SANAT/09%20TET/06%20TET-VAV/h2-9wb.docx
https://gen.fi/h2-9wb.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H2%20SANAT/09%20TET/06%20TET-VAV/h2-9wb-tov-adj.docx
https://gen.fi/h2-9wb-tov-adj.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H7%20NIMET/H7%2009%20TET/h7-9wb-nimet.docx
https://gen.fi/h7-9wb-nimet.html
https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=טוב&binyan=0
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H2%20SANAT/09%20TET/06%20TET-VAV/h2-9wb.docx
https://gen.fi/h2-9wb.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H2%20SANAT/09%20TET/06%20TET-VAV/h2-9wb-tov-adj.docx
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     https://gen.fi/h2-9wb-tov-adj.html 

 

• juuresta johtuvat nimet 

H7 טֹוב Tov-juuren nimet 
     https://gen.fi/h7-9wb-nimet.html 

 

(Ps. 136:1) 

י ַליהָוה הֹודּו  ֑טֹוב כִּ

י ֹו׃ ְלעֹוָלם כִּ  ַחְסדּֽ
 

1 Kiittäkää Herraa, sillä hän on Hyvä, 

hänen liittouskollisuutensa/armonsa pysyy/kestää ikuisesti. 

(raakakäännös Ps. 136:1) 

 

2. PA. טֹוב TOV BH olla hyvä 

 

2.1 PA. JOHDANTO, INF. JA PARTIS. 

 

 טֹוב טֹוב ְלטֹוב

 טוב טוב לטוב

pa. intr. BH olla hyvä, miellyttävä, to be good, be pleasing 

– 1. olla hyvällä mielellä, olla iloinen – 1. Sam. 25:36 

– 2. olla miellyttävä 

– jonkun mielestä ilmaistaan prep. ם  Sam. 2:26 .1 – עִּ

– 3. elää hyvin, voida hyvin 

– meillä oli (on) hyvä olla – 4. Moos. 11:18 

נּו טֹוב  לנו טוב ָלָ֫

– 4. olla hyvä, arvokas – Tuom. 11:25 

– minulle oli hyväksi – Ps. 119:71 

י טֹוב  לי טוב לִּ

– 5. näyttää hyvältä jonkun mielestä, pitää hyvänä (ratkaisuna) 

–  2. Sam. 3:19 

 בעיני טוב ־ְבֵעיֵני טֹוב

 

• vain inf., partis./prees. ja perf. 

https://gen.fi/h2-9wb-tov-adj.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H7%20NIMET/H7%2009%20TET/h7-9wb-nimet.docx
https://gen.fi/h7-9wb-nimet.html
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• le-inf. poikkeuksellisesti  ְל le-alkuinen 

 

ים טֹובֹות  טֹוב טֹוָבה טֹובִּ

 

 

2.2 PA. PERF. 

 

• impf./fut. juuresta √יטב jatav 

• ei imperat. 

 

 טֹוב  הוא

 ֹוָבהטָ֫   היא

 ְבתָ ט ָ֫   אתה

ְבתְ    את  ט 

יט ָ֫   אני  ְבתִּ
 

 ֹובּוטָ֫  הן \ הם

ם  אתם  ָטְבתֶּ

ן  אתן  ָטְבתֶּ

 ְבנּוט ָ֫   אנחנו

 

 

3. MUUT BINJANIT 

 

pi. ֵיב ביטי טִּ  PBH tehdä paremmaksi, parantaa (maaperää), 

to improve, ameliorate (soil) 

 

pu. יבוט ֻטַיב  NH olla parannettu, kehitetty, to be improved, be ameliorated 

 

hitp. ַטֵיב ביטייה הִּ  PBH olla parannettu, kehitetty, 
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to be improved, be ameliorated 

 

hif. יב  ,toimia oikein, tehdä hyvin, tehdä hyvää הטיב ֵהטִּ

to act right, do good, do well, benefit – 1. Kun. 8:18 

 

ְבתָ   .hif. perf. yks. 2. mask הטבת ֵהַטָ֫

rinn.  ָֹות יבָ֫  .hif. perf. yks. 2. mask הטיבות ֱהטִּ

 

huf. הוטב הּוַטב PBH tulla parannetuksi, paremmaksi, kehitetyksi, kehittyä, 

voida paremmin, to become better, be improved, feel better 

 


