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V8 ידע JADA v. (940x) tietää 

 

(päivitelty 10.5.2022) 

 

V HEPREA VERBIT https://gen.fi/v.html 

V8 VERBITAULUKOT https://gen.fi/v8.html 

V8 ידע jada v. (940x) tietää 
     https://gen.fi/v8-jdc.html 

 

SISÄLLYSLUETTELO (luonnos) 

 

0. Dokumentteja 

1. Pa. ָיַדע jada BH tietää, tuntea, havaita, osata, olla sukupuoliyhteydessä 

2. Nif. נֹוַדע noda BH ilmaista itsensä, tulla nähdyksi/esiin, näkyä, ilmestyä 

3. Pi. עַַ / ִיַדע  jida/jidea BH ilmoittaa, osoittaa ִידֵּ

4. Pu. יַֻדע juda BH olla tunnettu 

5. Hitp. ַַע  hitvadea/hitvada BH ilmaista itsensä, ilmestyä ִהְתַוַדע / ִהְתַודֵּ

6. Hif. ַַהֹוִדיע hodia BH antaa tiedoksi, ilmoittaa, näyttää, osoittaa, johtaa 

7. Huf. הּוַדע huda BH tulla ilmoitetuksi, kerrotuksi 
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Klein, E.: A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew. Macmillan 1987 
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Liljeqvist, Matti: Vanhan testamentin heprean ja aramean sanakirja. Finn Lectura 2010 

Pealim (heprea–englanti-sanakirja) 
     https://www.pealim.com/ 

Tarmon & Uval: Heprean verbitaulukot. Neljäs painos. Karmel-yhdistys 1998 

 

√ עיד  v. (940x, 1. Moos. 3:5) 
     https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=ידע&binyan=0 
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1. PA. ָיַדע JADA BH tietää, tuntea, havaita, osata, olla sukupuoliyhteydessä 

 

ַעת  לדעת ָלַדַ֫

pa. trans. BH tietää, tuntea, oppia tuntemaan, osata, havaita, käsittää, 

olla sukupuoliyhteydessä, to comprehend, know, learn to know, perceive, 

observe, have carnal knowledge, have sexual intercourse 
 

עַַ  ַדע יֵַּדע ָיַדע ָידּועַַ יֹודֵּ
 

ַעת  ַדַ֫
fem. [a-segol.] [pa. inf. constr.] (91x) tieto, taito, tietäminen, tunteminen 
 

עַַ ַעת יֹודֵּ  יֹוְדעֹות יֹוְדִעים יֹוַדַ֫
 

 ְידּועֹות ְידּוִעים ְידּוָעה ָידּועַַ

adj. [pa. pass. partis.] tiedetty, tunnettu, tietty, 

known, famous; certain, specific 
 

 ָיַדע  אוה

ְָֽדָעה  איה  ָי 

ְעתַָיַָ  התא  ַדַ֫

ַעתְַ   תא  ָיַדְעתְַ  ָיַדַ֫

ְעִתי  ינא  ָיַדַ֫
 

ְָֽדעּו ןה \ םה  ָי 

םְידַַ  םתא  ְעתֶּ

ןיְַ  ןתא  ַדְעתֵֶּּ

ְענּו  ונחנא  ָיַדַ֫
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 יֵַּדע  אוה

ַדע  איה  תֵּ

ַדע  התא  תֵּ

ְדִעי   תא  תֵּ

ַדע  ינא  אֵּ
 

 יְֵּדעּו   םה

ְעָנה   ןה ַדַ֫  תֵּ

ְדעּו  םתא  תֵּ

ְעָנה  ןתא ַדַ֫  תֵּ

 נֵַּדע  ונחנא
 

 ]הְדעֶַַּ\]ַַדע

 ְדִעי

 ְדעּו

ְעָנה  ַדַ֫
 

2. NIF. נֹוַדע NODA BH ilmaista itsensä, tulla nähdyksi/esiin, näkyä, ilmestyä 

 

nif. intr. ַַָדעְלִהּו  BH ilmaista itsensä, tulla nähdyksi/esiin, ilmestyä, näkyä, 

NH (myös) olla tunnettu, ilmoitettu, to be renowned, known; to appear, be 

revealed; to be informed 

 

3. PI. עַַ / ִיַדע  JIDA/JIDEA BH ilmoittaa, osoittaa ִידֵּ
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– statiiviverbeissä (verbit, joiden toiminta ei näy liikkeenä) pi'elin merkitys on 

yleensä samankaltainen kuin hif'il-konjugaatiossa 

 

4. PU. יַֻדע JUDA BH olla tunnettu 

 

5. HITP. ַַע  ,HITVADEA/HITVADA BH ilmaista itsensä ִהְתַוַדע / ִהְתַודֵּ

ilmestyä 

 

hitp. ִַעְַַלה ְתַודֵּ  BH ilmaista itsensä, ilmestyä, NH (myös) esittäytyä, tutustua, 

tehdä tuttavuutta, to make oneself known, reveal one's identity; to introduce 

oneself, make acquintance 

 

6. HIF. ַַהֹוִדיע HODIA BH antaa tiedoksi, ilmoittaa, näyttää, osoittaa, johtaa 

 

hif. trans. ְַַלהֹוִדיע BH antaa tiedoksi, ilmoittaa, näyttää, osoittaa, johtaa, 

NH ilmoittaa, tiedottaa, antaa/saattaa tiedoksi, to inform, notify 

עַַ הֹוִדיעַַ מֹוִדיעַַ  הֹוַדע \ יֹוִדיַעַהֹודֵּ

 

7. HUF. הּוַדע HUDA BH tulla ilmoitetuksi, kerrotuksi 

 


