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Sanaryhmä 7

1 ָאַמר sanoa 

2 ּבֹוא tulla, mennä

3 ָּבָנה rakentaa

4 ָהָיה olla 

5 ָהַל mennä, kulkea, kävellä

6 ָחָיה elää 

7 ָיַדע tietää 

8 ָיָצא mennä, tulla, mennä ulos 

9 ָיַרד laskeutua, tulla alas

10 ָיַׁשב istua, asua

11 ָלַקח ottaa 

12 ָמָצא löytää, saada 

13 ָמַׁשל hallita

14 ָנַפל pudota

15 ָנַתן antaa

16 ָעַבד tehdä työtä, palvella 

17 ָעָלה nousta, kiivetä

18 ָעָׂשה tehdä 

19 קּום nousta, nousta seisomaan 

20 ָקָרא I huutaa, lukea, kutsua / II
kohdata

21 ָרָאה nähdä 

22 ִׂשים laittaa, asettaa 

23 ׁשּוב palata, kääntyä takaisin

24 ָׁשַמע kuulla 

25 ָׁשַמר vartioida, noudattaa 
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Sanaryhmä 8

1 ָאַהב rakastaa
2 ָאַכל syödä
3 ָּבַחר valita
4 ִּבין ymmärtää
5 ָּגַדל olla suuri / tulla suureksi
6 ָזַבח uhrata
7 ָזֵקן olla vanha / tulla vanhaksi
8 ָיַלד synnyttää
9 ָיֵרא pelätä

10 ָיַרׁש periä, ottaa haltuun
11 ָּכַרת leikata / tuhota / solmia

(liitto)
12 ָּכַתב kirjoittaa
13 ָלַמד oppia
14 מּות kuolla

 

15 ָמַל olla kuningas, hallita
kuninkaana

16 ָנָטה asettaa / ojentaa / levittää
17 ָנַטע istuttaa
18 ָנָׂשא nostaa  

19 ָעַמד seistä
20 ָעָנה vastata 

21 ָּפַקד pitää huolta jstk, / hävittää +
ַעל

22 ָפַתח avata
23 ָׁשַאל kysyä / pyytää / tiedustella
24 ָׁשַלח lähettää, ojentaa
25 ָׁשַפט tuomita
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Sanaryhmä 9 (muokataan vuodenvaihteessa)

1 ּבוֺׁש hävetä
2 ּגּור asua, vierailla
3 ָּדַרׁש etsiä / tutkia / opiskella /

kysyä / kostaa
4 ָהַרג tappaa
5 ָזַכר muistaa
6 ָחַזק olla voimakas / vahvistua
7 ָחַנן armahtaa
8 ָיַטב menestyä, käydä hyvin, olla

mieluinen
9 ָיכֹל voida, kyetä

10 ָיַסף jatkaa, tehdä uudelleen
11 ָמֵלא olla täynnä, täyttyä
12 ָנַגע koskettaa, lyödä
13 ָנַגׁש lähestyä, tulla lähelle 

14  ַ נּו levätä, olla levossa
15 ָעַבר mennä, mennä ohi, ohittaa

 

16 ָּפָנה kääntyä / kääntää
17 ָקַדׁש olla pyhä
18 ָקטֺן olla pieni / tulla pieneksi
19 ָצַעק huutaa, kutsua
20 ָרָעה paimentaa
21 ָׂשַמח iloita
22 ִׂשים laittaa, asettaa  

23 ִׁשיר laulaa
24 ָׁשַכב asettua makuulle
25 ָׂשֵנא vihata
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Sanaryhmä 10 (muokataan vuodenvaihteessa)

1 ָאַבד tuhoutua
2 ׇאַסף koota, kerätä
3 ָחֵפץ mieltyä, olla mieluinen
4 ַׁשקנָ  suudella
5 ָסַבב kääntyä, kääntyä ympäri,

ympäröidä
6 ָסַגר sulkea
7 ָעַזב hylätä, jättää
8 ָעַר järjestää
9 ָּפָרה olla hedelmällinen

10 ָצַחק nauraa
11 ָרַבב olla lukuisa
12 ָרָבה olla lukuisa, lisääntyä
13 ָרַחק mennä kauas, olla kaukana
14 ָׂשַרף polttaa
15 ָׁשַבר rikkoa

16 ִׁשית laittaa, asettaa  

17 ָׁשָתה juoda  
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Sanaryhmä 11: Johdettuja vartaloita

(muokataan vuodenvaihteessa)

1 ׁש ִּב ִקֵ pi. etsiä, löytää, kysyä  

2 ֵּבַר pi. siunata
3 ִּדֵּבר pi. puhua  

4 דּבֵ ּכִ  pi. pitää arvokkaana, kovettaa
5 ִהִּגיד hif. ilmoittaa, kertoa (נגד)
6 עֵֺפף polel. lentää / lennellä (juuri

ףוע ) 
7 ִהְתַּפֵּלל hitp. rukoilla / toimia

välittäjänä (juuri (פלל
8 ִצָּוה pi. Käskeä
9 ִקֵּדׁש pi. pyhittää (juuri qal ;קדׁש

olla pyhä) 
10  ַ הֹוִׁשי hif. pelastaa
11 ִהִּגיד hif. kertoa, julistaa
12 ִהִּציל hif. pelastaa
13 ִהָּכה pi. lyödä, tappaa

14 ִנְׁשַּבע nif. vannoa
15 ִׁשַּלח pi. vapauttaa
16 ִלַּמד pi. opettaa
17 ֵהיִטיב hif. tehdä hyvää
18 ִׁשֵּבר pi. murskata


