
Mots non-vocalisés qui dans la Bible 
peuvent être lus  

en ayant un sens différent 
  

  יםנִ ָׁש   (années)  שנים  (deux)  ְׁשַנִים

  יםִּמ יַ   (mers)  ימים  (jours)  ָיִמים

  םדָ ָא  (être humain)  אדם  (rouge)  םָאדֹ

  רֵׁש ָא  (Asher)  אשר  (qui, que)  ֲאֶׁשר

        (bonheur)  אֶֹׁשר

  קרֵ   (vide)  רק  (seulement)  ַרק

        (salive)  רֹק

  רָק ּבָ   (bovins)  בקר  (matin)  ּבֶֹקר

  רּפֵ ַס   (raconter)  ספר  (livre)  ֵסֶפר

        (coiffeur)  ַסָּפר

  םָׁש   (là-bas)  שם  (nom)  םֵׁש 

        (mettre)  םשָֹ 

  בלֶ חֵ   (graisse)  חלב  (lait)  בלָ חָ 

  דעַ   (jusqu’à)  עד  (témoin)  דעֵ 

  הנָ ָׁש   (année)  שנה  (sommeil)  הנָ ֵׁש 

  הּנָ ִׁש   (changer)    (étudier, réviser)  הנָ ָׁש 

  קלָ חָ   (lisse)  חלק  (part, partie)  קלֶ חֵ 

  רכָ זָ   masculin)  זכר  (souvenir)  רכֶ זֵ 

  םעַ   (peuple)  עם  (avec)  םעִ 



  ברֶ ֶק   (parmi)  קרב  (proche)  ברָֹק 

          

  תעֹובּוְׁש   (promessess)  שבועות  (semaines)  תעֹובּוָׁש 

  םחַ לָ   (combattre)  לחם  (pain)  םחֶ לֶ 

  הֶּט ַמ   (bâton)  מטה  (lit)  הָּט ִמ 

  הֶּט ַמ  (tribu, siège)    (en bas)  הָּט ַמ 

  עַ בֵ שָֹ   (rassasié)  שבע  (sept)  עבַ ֶׁש 

  לבֵ ָא  (deuil)  אבל  (mais)  לבָ אֲ 

  זעֵ   (chèvre)  עז  (fort, puissant)  זעָ 

  יםנִ ּפְ   (à l’intérieur)  פנים  (visage)  יםנִ ּפָ 

  ללֵ ִה   (Hillel)  הלל  (louange)  לּלֵ הַ 

  ׁשֶמ ֶׁש   (soleil)  שמש  (serviteur)  ׁשָּמ ַׁש 

  רּשֵֹ ִּב   (informer)  בשר  (viandet)  רשָֹ ּבָ 

  יםִמ שָֹ ְּב   (épices)  בשמים (dans le ciel)  םיִ ַמ ָּׁש ּבַ 

  דֹוּד  (oncle)  ודד  (David)  דוִ ּדָ 

      (chaudière)  ּדּוד  

  הנָ בֵ לְ   (brique)  לבנה  (lune)  הנָ בָ לְ 

  ּהנָ ְב לִ   (à son fils à elle)    (blanc)  הנָ בָ לְ 

  רכָ שָֹ   (salaire)  שכר  (louer)  רכָ ֵׁש 

  םִא   (si)  אם  (mère)  םֵא 

  הּפֶ   (bouche)  פה  (ici)  הּפֹ

  ׁשדָ חָ   (nouveau)  חדש  (mois)  ׁשדֶ חֹ

  ףסֹו  (fin)  סוף  (joncs)  ףסּו



  רחַ ַא  (après)  אחר (autre)  רחֵ ַא

  רעֹו  (peau)  עור  (aveugle)  רּוֵ עִ 

  הָּמ ַא  (ruisseau)  אמה  (servante)  הָמ ָא

  ּהָּמ ִא   (sa mere à elle)   (un ama)  הָּמ ַא

  הָּת עַ   (maintenant)  עתה  (son temps à elle)  ּהָּת עִ 

  הָמ דָ אֲ   (sol, terre)  אדמה (je ressemblerai)  הֶּמ דַ אֲ 

  העָ רָ   (méchant, vil)  רעה  (berger)  העֶ רֹ

        (ami, proche)  העֶ רֵ 

  ףַא  (nez)  אף  (aussi)  ףַא

  ׁשֵׁש   (marbre)  שש  (six)  ׁשֵׁש 

  ׁשֵׁש   (lin)  שש  (heureux)  שֹשָֹ 

  לחֹו  (sable)  חול  (jour de semaine)  לחֹו

  רבֶ ּדֶ   (plaie)  דבר  (chose)  רבָ ּדָ 

      (parler)  ַּדֵּבר  

  םעַ ַט   (goût)  טעם  (raison)  םעֲ ַט 

  ינִ ָׁש   (pourpre)  שני  (deux)  ינֵ ְׁש 

  הלָ גָ עַ   (attelage, charette)  עגלה  (genisse)  הלָ גְ עֶ 

 ,respecter)  דּבֵ ּכַ 
impératif) כבד  (foie)   ָדבֵ ּכ  

     (lourd)  ָּכֵבד  

  ִאֶּׁשה  (feu)  אשה  (femme)  ִאָּׁשה

  ֶּכֶבׁש (rampe d’accès)  כבש  (agneau)  ֶּכֶבשֹ

  ַעִין  (source)  עין  (oeil)  ַעִין



  ָצפֹון (nord)  צפון  (caché)  ָצפּון

  ַנַחל  (vallée)  נחל  (rivière)  ַנַחל

 ils ont passé la)  לנו  (pour nous)  ָלנּו
nuit)  ָלנּו  

  ֵמי  (..eaux de)  מי  (qui)  ִמי

  ִּפֵּסחַ   (boiteux)  פסח (’Pessah)  ֶּפַסח

  אּור  (flamme)  אור  (lumière)  אֹור

  ִׁשֵּלם  (payer)  שלם  (complet)  ָׁשֵלם

  ָׁשמּו (ils ont estimé)  שמו  (son nom à lui)  ְׁשמֹו

        (Ils ont mis)  שָֹמּו

  ַרָּגל (espionner)  רגל  (pied)  ֶרֶגל

       (יום טוב un)  ֶרֶגל

  ַאל  (non, pas)  אל  (vers)  ֶאל

       ('...D)  ל- ֵא 

  ָּגר  (habiter)  גר  (étranger)  ֵּגר

  ָיַלד  (accoucher)  ילד  (enfant)  ֶיֶלד

  ָּגַמל  (rembourser)  גמל  (chameau)  ָּגָמל

  מֹוָתר  (superflus)  מותר  (permis)  מּוָּתר

  ָּכֵלב  (Kaleb)  כלב  (chien)  ֶּכֶלב

  ֵנס  (miracle)  נס  (s’enfuir)  ָנס

  ֵאּלּו  (eux, ceux-là)  אלו  (si)  ִאּלּו

  ְּכֵדי  (pour, afin de)  כדי  (cruches de)  ַּכֵדי
 


