H3A Sanat 1–40 (HEPREA, SANASTOT, TANACH)

Juha Muukkonen 23.3.2018, www.gen.fi

H3A SANAT 1–40
3 HEPREA, SANASTOT, https://genfibeta.weebly.com/h3.html
(genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi)

H3A TANACH, https://genfibeta.weebly.com/h3a.html
H3A Sanat 1–40, https://genfibeta.weebly.com/h3a-sanat-1-40.html

SISÄLLYSLUETTELO
1. Ilman vokaali- ja lukumerkkejä (ktiv chaser)
2. Vokalisointi, esiintymismäärä ja merkitys
3. Ktiv male

1. ILMAN VOKAALI- JA LUKUMERKKEJÄ (KTIV CHASER)
Avraham Even-Shoshanin konkordanssin mukaan Heprealaisessa Vanhassa
testamentissa eli Tanachissa on (välilyönneillä toisistaan erotettuja) sanoja
304.901. Seuraavan sanan kanssa yhteen kirjoitetut yksikirjaimiset sanat sekä
verrattain harvinaiset yhdyssanat huomioon ottaen sanoja on kaikkiaan yli
400.000. Seuraavassa on lueteltu näistä 40 useimmin esiintyvää.

-ו
2. -ה
3. -ל
4. -ב
5. את
6. מן
7. על
8. אל
9. אשר
10. כל
1.

אמר
12. לא
13. בן
14. כי
15. היה
16. -כ
17. עשה
18. אלהים
19. בוא
20. מלך

ארץ
22. יום
23. איש
24. פנים
25. בית
26. נתן
27. עם
28. יד
29. הלך
30.  דברsubst.

11.

21.

1

הוא
32. ראה
33. עד
34. אב
35. זה
36. שמע
37.  דברverbi
38. ישב
39. עיר
40. יצא
31.
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2. VOKALISOINTI, ESIINTYMISMÄÄRÄ JA MERKITYS
Suluissa on annettu esiintymismäärä Tanachissa eli Heprealaisessa
Vanhassa testamentissa. Yksikirjaimiset sanat kirjoitetaan seuraavaan
sanaan kiinni ilman välilyöntiä.
Jos sanan paino ei ole viimeisellä tavulla eli ultimalla, niin se on merkitty

֫ -merkillä. Tunnuksettomien feminiinien suku on merkitty punaisella.
-ְ וkonj. ja, sekä, mutta (50.524x).
Voidaan vokalisoida myös -ְו, -ְו, -ְו, -ְו, -ְ וtai -ּו.
2. -ְ הpart. määr. art. (24.058x).
1.

Yleensä seuraava konsonantti kahdentuu,
mutta voi olla myös ilman kahdennusta tai muodossa

-ְ הtai -ְה.

-ְ לprep. -lle, -lla, johonkin, joksikin (20.321x).
Voidaan vokalisoida myös -ְל, -ְל, -ְל, -ְ לtai -ְל.
4. -ְ בprep. -ssa, -ssä, aikana, avulla, kautta, välityksellä (15.559x).
Voidaan vokalisoida myös -ְב, -ְב, -ְב, -ְ בtai -ְב.
5.  אְתpart. objektin eli tekemisen kohteen merkki tai prep. kanssa (10.978x).
Voidaan kirjoittaa myös makef-yhdysviivan kanssa muodossa את־.
6.  מןprep. -sta, -stä, ilmaisee myös ilmansuuntia sekä vertailua (7.592x).
3.

Erityisesti nykyhepreassa loppu-nun assimiloituu seuraavaan kirjaimeen
vaikuttaen yleensä sen kahdennuksen. Jos seuraava kirjain ei voi
kahdentua, niin prepositio on silloin yleensä muodossa

 עלprep. päälle, päällä (5.777x).
8.  אלprep. luo, kohti (5.518x).
7.
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ְמ.
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 אֲשרrel.pron. joka, mikä, jotka, mitkä (5.503x).
10.  כֹּ לsubst. kaikkeus, kokonaisuus (= kaikki, koko, jokainen) (5.415x).
Omistusrakenteessa (status constructus, nismach) muodossa כל־.
11.  אְמרsanoa (5.316x).
12.  ל ֹּאkieltos. ei (5.189x).
13.  בןmask. (jonkun) poika (4.941x).
14.  כיkonj. koska, sillä, että (4.487x).
15.  היהolla, (asioista) tulla, tapahtua (3.576x).
16. -ְ כprep. kuten, niin kuin (3.053x).
Voidaan vokalisoida myös -ְכ, -ְכ, -ְכ, -ְ כtai -ְכ.
17. שה
ְ  עtehdä (2.632x).
18. אֹלהים
ֱ mask. (kolmiyhteinen) Jumala, mon. jumalat (2.602x).
19.  בֹואkulkea sisätilaan, tulla (2.592x).
20.  ֫מלְךmask. kuningas (2.530x).
21. ארץ
֫ fem. maa (2.505x).
22.  יֹוםmask. päivä (2.301x).
23.  אישmask. mies (2.188x).
24.  פניםmask., fem. mon. kasvot (2.126x).
25.  ֫ביתmask. talo (2.037x).
26.  נתןantaa (2.014x).
27.  עםmask. (etninen) kansa (1.869x).
9.
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 ידfem. käsi, muistomerkki (1.627x).
29.  הלְךvaeltaa, kulkea, kävellä (1.554x).
30.  דברmask. sana, asia, esine, tavara (1.454x).
31.  הּואpron. mask. hän, se (1.398x).
32.  ראְהnähdä (1.311x).
33.  עדprep. asti, saakka (1.263x).
34.  אְבmask. isä (1.210x).
35.  זהdem.pron. mask. tämä (1.178x).
36.  שְמעkuulla (1.165x).
37.  דברpi.  דְבְרpuhua (1.136x).
38.  יְשבistua, asua, elää (1.088x).
39.  עירfem. kaupunki (1.088x).
40.  יצְאmennä ulos (1.076x).
28.
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3. KTIV MALE
Lisätyt vokaalikirjaimet on merkitty punaisella.

-ְ ו- וve2. -ְ ה- הha3. -ְ ל- לle4. -ְ ב- בbe5.  את אְתet
6. [ מן מןmin] -ְ מmi- / -ְ מme- -מ
7.  על עלal
8.  אל אלel
9. אשר
ְֲ  אשרasher
10.  כול כֹּ לkol
11.  אמר אְמרamar
12.  לא ל ֹּאlo
13.  בן בןben
14.  כי כיki
15.  היה היהhaja
16. -ְ כ- כke17. שה
ְ  עשה עasa
18. אֹלהים
ֱ  אלוהיםElohim, elohim
19.  בוא בֹואbo
1.
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 מלך ֫מלְךmelech

 ארץ ֫ארץerets
22.  יום יֹוםjom
23.  איש אישish
24.  פנים פְניםpanim
25.  בית ֫ביתbait
26.  נתן נתןnatan
27.  עם עםam
28.  יד ידjad
29.  הלך הלְךhalach
30.  דבר דברdavar (subst.)
31.  הוא הּואhu
32.  רעה ראְהra'a
33.  עד עדad
34.  אב אְבav
35.  זה זהze
36.  שמע שמעshama
37.  דבר דברdavar (verbi)
38.  ישב יְשבjashav
39.  עיר עירir
40.  יצא יצְאjatsa
21.
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