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Missing Letter Rules

הלך to walk, go 1555 ֶלְך ַוי 

יׁשב to sit , dwell 1089 ֶׁש  בַוי 

יצא to go out 1076 צ   אַוי 

ידע to know 951 ַד  עַוי 

ירד to go down 382 ֶר  דַוי 

עׂשה to do, make 2632 ַוַיַעׂש

ראה to see 1309 ַוַיְרא

עלה to go up 894 ַוַיַעל

בנה to build 377 ֶבן ַוי 

ענה to answer 317 ַוַיַען

גלה to uncover;

go into exile
187 ֶגל ַוי 

רבה to be many, great 178 ֶרב ַוי 

חנה to camp 143 ַח  ןַוי 

פנה to turn 134 ֶפן ַוי 

חרה to burn, be angry 93 ַח  רַוי 

נתן to give, put, set 2014 ת   ןַוי 

לקח to take 966 ַק  חַוי 

נׂשא to lift, carry, take 658 ש   אַוי 

נפל to fall 435 פ   לַוי 

נגע to touch, strike 150 גַ  עַוי 

נסע to pull out; journey 146 ַס  עַוי 

נגׁש to approach 125 גַ  ׁשַוי 

בוא to come 2577 ב א ַוי 

ׁשוב to return 1074 ׁש   בַוי 

מות to die 846 מ   תַוי 

קום to arise, stand 627 ק   םַוי 

סור to turn aside 298 ַס  רַוי 

רום to be high, exalted 195 ר   םַוי 

נוס to flee 160 ס נ  ַוי 

נוח to rest 137 ַנח ַוי 

רוץ to run 104 ר   ץַוי 

גור to sojourn, dwell 83 ר ג  ַוי 

אור to be light 43 ֶא  רַוי 

ׂשים to put, set 588 ֶׂש  םַוי 

בין to understand 171 בֶ  ןַוי 

ׁשיר to sing 88 ַׁש  רַות 

ׁשית to put, set 88 ֶׁש  תַוי 

לין to lodge, stay overnight 70 לֶ  ןַוי 

גיל to rejoice 48 גֶ  לַוי 

ׁשמר to keep, watch, preserve 469 ְׁש  מ רַוי 

מלך to be king, reign 350 ְמ  ֹלְךַוי 

פקד to visit, observe, appoint 304 ְפק   דַוי 

כרת to cut off 289 כְ  ר תַוי 

קרב to come near, offer 280 קְ  ַרבַוי 

זכר to remember 225 זְ  כ רַוי 

כתב to write 225 כְ  ת בַוי 

ׁשכב to lie down 213 ְׁש  בכַ ַוי 

ׁשפט to judge 204 ְׁש  טפ  ַוי 

ׁשאל to ask 174 ְׁש  לַא ַוי 

  ֵ ַו 
Top Strong Verbs

occurrences in the HB

animatedhebrew.com


