


• Olá, Shalom!  

• Bem-vindos a quinta aula de 
Alfabetização em Hebraico 
Bíblico, onde aprenderemos 
as consoantes CAF até o 
SAMECH.



KA décima primeira 
letra do alfabeto 
hebraico é o CAF, que 
tem som K, de Kilo.

Sem o ponto 
interior,  o CAF 
fica com som de 
CH, de Bach. k



Juntando o CAF com daguesh com as vogais 
lemos as sílabas hebraicas:

WK Ko  AK yKI KE K'

Ku K' KI K, K;
ku ko ki ke ka



Juntando o CAF sem daguesh com as vogais 
que lemos as sílabas hebraicas:

Wk ko  Ak yki ke k'

ku k' ki k, k;
chu cho chi che cha



$A letra CAF tem um 
desenho diferente 
quando for a última 
letra da palavra.  
Seu som permanece 
como de K. 



dboK'
Peso 

( Kavod )



lA décima segunda letra 
do alfabeto hebraico é 
o LAMED, que tem 
som L, de Limão.



Juntando o LAMED com as vogais que lemos 
mais algumas sílabas hebraicas:

Wl lo Al ylI lE l'

lu l' lI l, l;
lu lo li le la



aOl
Não ( lo )



mA décima terceira 
letra do alfabeto 
hebraico é o MEM, 
que tem som M, de 
Maçã.



Juntando o MEM com as vogais lemos  
mais algumas sílabas hebraicas:

Wm mo  Am ymI mE m'

mu m' mi m, m;
mu mo mi me ma



~O MEM também ganha um 
desenho diferente quando 
aparece como última letra 
da palavra. 
Mas o som continua o 
mesmo,  som de M, de Maçã.



~yIm;
Água ( maim )



nA décima quarta 
letra do alfabeto 
hebraico é o 
NUN que tem 
som N, de Nariz.



Juntando o NUN com as vogais lemos mais 
algumas sílabas hebraicas:

Wn no  An ynI nE n'

nu n' ni n< n;
nu no ni ne na



!Quando o NUN 
aparece como a última 
letra da palavra, ganha 
um desenho diferente, 
mas o som continua 
sendo N, de Nariz.



bg<n<
Sul ( neguev )

SU
L



sA décima quinta letra 
do alfabeto hebraico é 
o SAMECH que tem 
som S, de Sapo.



Juntando o SAMECH com as vogais lemos  
mais algumas sílabas hebraicas:

Ws so  As ysi se s'

su s' si s, s;
su so si se sa



sWsCavalo ( sus )



Nesta lição aprendemos as letras:



Vocabulário da Lição 

1. Peso = Kavod  
2. Não = Lo  
3. Água = Maim 
4. Sul = Neguev   
5. Cavalo = Sus 


