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ם QP2mp ׁשמר 13.1 תֶּ ַמרְׁ  ׁשְׁ
ַתב QP3ms כתב 13.2  כָּ
פּו QP3cp רדף 13.3 דְׁ ָֽ  רָּ
תָּ  QP2ms זכר 13.4 רְׁ  זַָּכַ֫
ה QP3fs ילד 13.5 דָּ ָֽלְׁ  יָּ
תְׁ  QP2fs זכר 13.6  זַָּכרְׁ
י QP1cs קבץ 13.7 תִּ צְׁ ַבַ֫  קָּ
ן QP2fp יׁשב 13.8 תֶּ ַׁשבְׁ  יְׁ
נּו QP1cp ׁשמר 13.9 רְׁ ַמַ֫  ׁשָּ
נּו QP1cp זכר 13.10 רְׁ  זַָּכַ֫
14a.1 עלה QP3cp לּו  עָּ
14a.2 עבד QP2mp ם תֶּ  ֲעַבדְׁ
14a.3 אכל QP3cp לּו כְׁ ָֽ  אָּ
14a.4 הלך QP3fs ה כָּ לְׁ ָֽ  הָּ
14a.5 ׁשמע QP2ms  ָּת עְׁ ַמַ֫  ׁשָּ
14a.6 יצא QP1cp אנּו  יָּצַָּ֫
14a.7 בנה QP3fs ה תָּ נְׁ ָֽ  בָּ
14a.8 חטא QP2fs את טָּ  חָּ
14a.9 נׂשא QP1cs י אתִּ  נָּׂשַָּ֫
14a.10 עׂשה QP2ms  ָּית ׂשִַּ֫  עָּ
14a.11 ראה QP3fs ה ֲאתָּ  רָּ
14a.12 כרת QP2ms  ָּת ַרַ֫  כָּ
14a.13 היה QP3fs ה תָּ יְׁ ָֽ  הָּ
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14a.14 עׂשה QP2mp ם יתֶּ  ֲעׂשִּ
14a.15 בנה QP3cp נּו  בָּ
14a.16 כלה QP3ms ה לָּ  כָּ
14a.17 ראה QP3cp אּו  רָּ
14a.18 הלך QP3cp כּו לְׁ ָֽ  הָּ
14a.19 נתן QP3ms נַָּתן 
14a.20 ׁשלח QP1cs י תִּ חְׁ ַלַ֫  ׁשָּ
14b.1 סבב QP3cp בּו בְׁ ָֽ  סָּ
14b.2 סבב QP2ms  ָֹּות  ַסבַ֫
14b.3 ׁשלל QP2mp ם  ַׁשּלֹותֶּ
14b.4 רוץ QP3cp צּו ַ֫  רָּ
14b.5 ארר QP1cp ֹונּו רַ֫  אָּ
14b.6 נוס QP3ms / QPtMS נָּס 
14b.7 ׁשוב QP3fs ה בָּ  ׁשַָּ֫
14b.8 יר רּו QP3cp ׁשִּ  ׁשַָּ֫
14b.9 ים י QP1cs ׂשִּ תִּ מְׁ  ַׂשַ֫
14b.10 קום QP3ms / QPtMS ם  קָּ
14b.11 בֹוא QP3cp אּו  בַָּ֫
14b.12 סבב QP1cp ֹונּו  ַסבַ֫
14b.13 ית תּו QP3cp ׁשִּ  ׁשַָּ֫
14b.14 ארר QP3cp רּו רְׁ ָֽ  אָּ
14b.15 ים ה QP3fs ׂשִּ מָּ  ׂשַָּ֫
רּו QI2mp מכר 15.1 כְׁ מְׁ  תִּ
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דֹּף QI3ms רדף 15.2 רְׁ  יִּ
ץ QI3fs/2ms קבץ 15.3 בֹּ קְׁ  תִּ
תּו QI2mp כרת 15.4 רְׁ כְׁ  תִּ
רּו QI3mp ׁשמר 15.5 מְׁ ׁשְׁ  יִּ
מֹּר QI1cp ׁשמר 15.6 ׁשְׁ  נִּ
כּו QI3mp מלך 15.7 לְׁ מְׁ  יִּ
נָּה QI(2/3)fp זכר 15.8 רְׁ כַֹּ֫ זְׁ  תִּ
י QI2fs כתב 15.9 בִּ תְׁ כְׁ  תִּ
ף QI1cs ׂשרף 15.10 רֹּ ׂשְׁ  אֶּ
ר QI1cs ׁשבר 15.11 בֹּ ׁשְׁ  אֶּ
 ׂשרף 15.12

QI2mp + 

interrogative 
פּו רְׁ ׂשְׁ  ֲהתִּ

 מכר 15.13
QI3ms + 

interrogative 
ר כֹּ מְׁ  ֲהיִּ

 זכר 15.14
QI3fs/2ms + 

interrogative 
כֹּר זְׁ  ֲהתִּ

רֹּׁש QI1cs דרׁש 15.15 דְׁ  אֶּ
16a.1 גאל QI3fs/2ms ַאל גְׁ  תִּ
16a.2 ׁשאל QI3ms ַאל ׁשְׁ  יִּ
16a.3 בחר QI3mp ֲחרּו בְׁ  יִּ
16a.4 צעק QI2mp ֲעקּו צְׁ  תִּ
16a.5 בער QI3ms ַער בְׁ  יִּ
16a.6 ׁשחט QI3fs/2ms ַחט ׁשְׁ  תִּ
16a.7 ׁשלח QI3fs/2ms ַלח ׁשְׁ  תִּ
16a.8 ׂשמח QI1cs ַמח ׂשְׁ  אֶּ
16a.9 בטח QI1cp ַטח בְׁ  נִּ
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16a.10 ׁשמע QI(2/3)fp נָּה עְׁ ַמַ֫ ׁשְׁ  תִּ
16b.1 מצא QI2mp אּו צְׁ מְׁ  תִּ
16b.2 קרא QI1cs א רָּ קְׁ  אֶּ
16b.3 בנה QI3mp נּו בְׁ  יִּ
16b.4 בכה QI(2/3)fp ינָּה כֶַּ֫ בְׁ  תִּ
16b.5 קנה QI3mp נּו קְׁ  יִּ
16b.6 ׁשתה QI3mp תּו ׁשְׁ  יִּ
16b.7 כלה QI3ms ה לֶּ כְׁ  יִּ
16b.8 בנה QI1cp נֶּה בְׁ  נִּ
16b.9 רבה QI3mp בּו רְׁ  יִּ
16b.10 מצא QI(2/3)fp אנָּה צֶַּ֫ מְׁ  תִּ
16c.1 עזב QI3mp בּו  ַיַעזְׁ
16c.2 חזק QI2fs י קִּ זְׁ חֶּ  תֶּ
16c.3 אמר QI3ms ֹּאַמר  י
16c.4 עבד QI1cs ד ֱעבֹּ  אֶּ
16c.5 עבר QI2mp רּו  ַתַעבְׁ
16c.6 אמר QI1cs ַמר  אֹּ
16c.7 עמד QI(2/3)fp נָּה דְׁ  ַתֲעמַֹּ֫
16c.8 הרג QI3fs/2ms ג  ַתֲהרֹּ
16c.9 אכל QI2fs י לִּ ֹּאכְׁ  ת
16c.10 חזק QI(2/3)fp נָּה קְׁ ֱחַזַ֫  תֶּ
16c.11 אבד QI3ms ֹּאַבד  י
16c.12 הרג QI1cs ג ֱהרֹּ  אֶּ



 BBH2 Workbook Parsing 3 

J Beckman 2013.04.24 HebrewSyntax.org   

# Root Parsing Inflected 

16c.13 אכל QI(2/3)fp נָּה לְׁ ֹּאַכַ֫  ת
16c.14 אסף QI3ms ף  יֱֶּאסֹּ
16c.15 עמד QI1cp ַנֲעמֹּד 
16d.1 קום QI(2/3)fp ינָּה קּומֶַּ֫  תְׁ
16d.2 ית ית QI3ms ׁשִּ  יָּׁשִּ
16d.3 ׁשוב QI3mp ּובּו  יָּׁשַ֫
16d.4 ים ים QI1cs ׂשִּ ׂשִּ  אָּ
16d.5 ים ים QI1cp ׂשִּ  נָּׂשִּ
16d.6 קום QI2fs י ּומִּ קַ֫  תָּ
16d.7 ית י I2fs(Q/H) ׁשִּ יתִּ ׁשִּ  תָּ
16d.8 נוס QI1cp נָּנּוס 
16d.9 בין QI2mp ינּו בִַּ֫  תָּ
16d.10 יר יר QI1cp ׁשִּ  נָּׁשִּ
16d.11 בֹוא QI3fs/2ms בֹוא  תָּ
16d.12 רום QI3ms יָּרּום 
16d.13 בֹוא QI2fs י ֹואִּ בַ֫  תָּ
16d.14 רוץ QI3ms יָּרּוץ 
16d.15 סור QI1cs סּור  אָּ
16d.16 סבב QI(2/3)fp ינָּה ֻסבֶַּ֫  תְׁ
16d.17 סבב QI2fs י בִּ סַֹּ֫  תָּ
16d.18 תמם QI(2/3)fp ינָּה ַתמֶַּ֫  תְׁ
16dx.1 קום QP1cs י תִּ מְׁ  ַקַ֫
16dx.2 ית י QI2fs ׁשִּ יתִּ ׁשִַּ֫  תָּ
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16dx.3 ׁשוב QP2fs  ְׁת בְׁ  ַׁשַ֫
16dx.4 נוס QP2mp ם תֶּ  ַנסְׁ
16dx.5 ׁשלל QP2ms  ָֹּות  ַׁשּלַ֫
16dx.6 בין QI3ms ין  יָּבִּ
16dx.7 סור QP3cp רּו  סַָּ֫
16dx.8 ׁשמם QI3mp  ַֹּ֫מּויָּׁש  
16dx.9 בֹוא QP3cp אּו  בַָּ֫
16dx.10 רעע QI3ms ֵיַרע 
16dx.11 יר יר QI1cp ׁשִּ  נָּׁשִּ
16dx.12 מות QP1cp נּו תְׁ  ַמַ֫
16dx.13 רוץ QP3ms or QPtMS ץ  רָּ
16dx.14 רום QI1cs רּום  אָּ
16dx.15 גור QP3cp רּו  גַָּ֫
16e.1 נפל QI3mp לּו פְׁ  יִּ
16e.2 נגׁש QI3ms ַגׁש  יִּ
16e.3 ילד QI3fs/2ms ֵתֵלד 
16e.4 יׁשב QI2fs י בִּ  ֵתׁשְׁ
16e.5 נתן QI3ms ֵתן  יִּ
16e.6 נתן QI2fs י נִּ תְׁ  תִּ
16e.7 יׁשב QI1cp ֵנֵׁשב 
16e.8 ירׁש QI(2/3)fp נָּה ׁשְׁ יַרַ֫  תִּ
16e.9 ירד QI3ms ֵיֵרד 
16e.10 לקח QI1cs ַקח  אֶּ
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16e.11 ירד QI1cs ֵאֵרד 
16e.12 הלך QI3mp כּו  ֵילְׁ
16e.13 הלך QI2mp כּו  ֵתלְׁ
16e.14 לקח QI(2/3)fp נָּה חְׁ ַקַ֫  תִּ
16e.15 ירׁש QI1cp יַרׁש  נִּ
16f.1 עׂשה QI3ms ה  ַיֲעׂשֶּ
16f.2 היה QI3mp יּו הְׁ  יִּ
16f.3 ראה QI3fs/2ms ה אֶּ רְׁ  תִּ
16f.4 ענה QI1cs ֱענֶּה  אֶּ
16f.5 עלה QI(2/3)fp ינָּה  ַתֲעלֶַּ֫
16f.6 חטא QI2mp אּו טְׁ חֶּ  תֶּ
16f.7 נׂשא QI1cp א שָּ  נִּ
16f.8 נסע QI3ms ַסע  יִּ
16f.9 יצא QI2fs י אִּ  ֵתצְׁ
16f.10 יצא QI2mp אּו  ֵתצְׁ
16f.11 נטה QI(2/3)fp ינָּה טֶַּ֫  תִּ
16f.12 רעה QI3mp עּו רְׁ  יִּ
16f.13 נׂשא QI3fs/2ms א שָּ  תִּ
16f.14 אהב QI3ms יֱֶּאַהב 
16f.15 ידע QI3ms ֵיַדע 
16f.16 נסע QI3mp עּו סְׁ  יִּ
16f.16 נסע QI3mp עּו סְׁ  יִּ
16f.17 נסע QI1cs ַסע  אֶּ
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16f.18 נגע 
QI1cp OR 

(N/D)P3ms ַגע  נִּ
16f.19 עלה QI2fs י  ַתֲעלִּ
16f.20 עלה QI2mp ַתֲעלּו 
ר QIwc3ms אמר 17.1 ֹּאמֶּ  ַוי
ר QIwc3ms זכר 17.2 כֹּ זְׁ  ַויִּ
ה QIwc1cs ראה 17.3 אֶּ רְׁ אֶּ  וָּ
ֹּא QIwc3ms בֹוא 17.4  ַויָּב
ַעׂש QIwc3ms עׂשה 17.5  ַוַיַ֫
ד QIwc3ms ירד 17.6 רֶּ  ַוֵיַ֫
א QIwc3ms קרא 17.7 רָּ קְׁ  ַויִּ
ַסע QIwc3ms נסע 17.8  ַויִּ
ן QIwc3ms בנה 17.9 בֶּ  ַויִַּ֫
כּו QIwc3mp הלך 17.10  ַוֵילְׁ
17x.1 ׁשלח QPwc3cp (or P+ו) חּו לְׁ ָֽ ׁשָּ  וְׁ
17x.2 ׁשמר QPwc2mp (or P+ו) ם תֶּ ַמרְׁ  ּוׁשְׁ
17x.3 כתב QPwc2ms  ָּת ַתבְׁ כָּ  וְׁ
17x.4 יׁשב QPwc2mp (or P+ו) ם תֶּ יַׁשבְׁ  וִּ
17x.5 נתן QPwc1cs י נַָּתתִּ  וְׁ
17x.6 אהב QPwc2ms  ָּת ַהבְׁ אָּ  וְׁ
17x.7 זכר QPwc1cs י תִּ זַָּכרְׁ  וְׁ
17x.8 לקח QPwc3cp (or P+ו) חּו קְׁ ָֽ לָּ  וְׁ
17x.9 אמר QPwc3cp (or P+ו) רּו מְׁ ָֽ אָּ  וְׁ
17x.10 היה QPwc1cs י יתִּ יִּ הָּ  וְׁ
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18a.1 כתב QP3cp בּו תְׁ ָֽ  כָּ
18a.2 כתב QI2mp בּו תְׁ כְׁ  תִּ
18a.3 כתב QM2mp בּו תְׁ  כִּ
18a.4 קבץ QI2fs י צִּ בְׁ קְׁ  תִּ
18a.5 ׁשמר QC1cs ה רָּ מְׁ ׁשְׁ  אֶּ
18a.6 קבץ QP1cs י תִּ צְׁ ַבַ֫  קָּ
18a.7 קבץ QM2fs י צִּ בְׁ  קִּ
18a.8 נפל QP3ms נַָּפל 
18a.9 ׁשמר QC1cp or NP3fs ה רָּ מְׁ ׁשְׁ  נִּ
18a.10 נפל QM2ms or Q∞ פֹּל  נְׁ
18a.11 זכר QI(2/3)fp נָּה רְׁ כַֹּ֫ זְׁ  תִּ
18a.12 זכר QM2fp נָּה רְׁ כַֹּ֫  זְׁ
18a.13 כרת QC1cs ה תָּ רְׁ כְׁ  אֶּ
18a.14 ׁשמר QP3cp רּו מְׁ ָֽ  ׁשָּ
18a.15 ׁשמר QP1cp נּו רְׁ ַמַ֫  ׁשָּ
18a.16 ׁשמר QI2mp רּו מְׁ ׁשְׁ  תִּ
18a.17 כרת QC1cp or NP3fs ה תָּ רְׁ כְׁ  נִּ
18a.18 ׁשמר QM2mp רּו מְׁ  ׁשִּ
18a.19 מכר QM2fp נָּה רְׁ כַֹּ֫  מְׁ
18b.1 ׁשלח QI2fs י חִּ לְׁ ׁשְׁ  תִּ
18b.2 ׁשלח QP1cs י תִּ חְׁ ַלַ֫  ׁשָּ
18b.3 ׁשלח QM2fs י חִּ לְׁ  ׁשִּ
18b.4 ׂשבע QP3ms ַבע  ׂשָּ
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18b.5 ׂשבע QM2ms ַבע  ׂשְׁ
18b.6 ׂשבע QI3ms ַבע ׂשְׁ  יִּ
18b.7 ׂשבע QI(3f/2m)s ַבע ׂשְׁ  תִּ
18b.8 קרא QP3cp אּו רְׁ ָֽ  קָּ
18b.9 קרא QM2mp אּו רְׁ  קִּ
18b.10 קרא QI(3/2)fp אנָּה ַ֫ רֶּ קְׁ  תִּ
18b.11 קרא QM2fp אנָּה ַ֫ רֶּ  קְׁ
18b.12 עבד QP3fs ה דָּ בְׁ ָֽ  עָּ
18b.13 עבד QI(3/2)fp נָּה דְׁ  ַתֲעבַֹּ֫
18b.14 עבד QM2fp נָּה דְׁ  ֲעבַֹּ֫
18b.15 עבד QM2ms OR Q∞ ד  ֲעבֹּ
18c.1 עלה QM2ms ֲעֵלה 
18c.2 נסע QM2ms ַסע 
18c.3 ידע QM2ms ַדע 
18c.4 עלה QP3fs ה תָּ לְׁ ָֽ  עָּ
18c.5 עלה QM2fp ינָּה  ֲעלֶַּ֫
18c.6 נפל QM2fp נָּה לְׁ פַֹּ֫  נְׁ
18c.7 נׂשא QM2fp אנָּה  ׂשֶַּ֫
18c.8 נׂשא QM2mp אּו  ׂשְׁ
18c.9 עׂשה QM2fs י  ֲעׂשִּ
18c.10 עׂשה QM2mp ֲעׂשּו 
18c.11 יצא QM2fp נָּה אֶַּ֫  צְׁ
18c.12 קּום QM2fs י ּומִּ  קַ֫
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18c.13 בנה QM2fp ינָּה נֶַּ֫  בְׁ
18c.14 בנה QI3ms נֶּה בְׁ  יִּ
18c.15 נגד QM2mp דּו גְׁ  נִּ
18c.16 נסע QM2mp עּו  סְׁ
18c.17 ידע QM2fp נָּה עְׁ  ַדַ֫
18c.18 ירׁש QM2ms ַרׁש 
18c.19 ירׁש QM2fs י ׁשִּ  רְׁ
18c.20 ירׁש QP1cp נּו ׁשְׁ ַרַ֫  יָּ
18c.21 קּום QM2ms OR Q∞ קּום 
18c.22 נטה QM2fp ינָּה טֶַּ֫  נְׁ
18c.23 נטה QM2ms ֵטה  נְׁ
18c.24 נטה QM2fs י טִּ  נְׁ
18c.25 נטה QM2mp טּו  נְׁ
18c.26 ׂשים QI2mp ימּו ׂשִַּ֫  תָּ
18c.27 ׂשים QM2mp ימּו  ׂשִַּ֫
18c.28 בֹוא Q(M2ms/∞/A) בֹוא 
18c.29 בֹוא QM2fs  ַ֫יב  ֹואִּ
18c.30 סבב QM2fp נָּה בְׁ  סַֹּ֫
18c.31 סבב QM2mp בּו  סַֹּ֫
18c.32 ענה QM2ms ֲעֵנה 
18c.33 ענה QM2mp ֲענּו 
18c.34 ראה QM2fp ינָּה אֶַּ֫  רְׁ
18c.35 ראה QM2mp אּו  רְׁ
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יָך QP(1cs/2fs)+2ms גאל 19.1.1 תִּ ַאלְׁ  גְׁ
י QP2ms+1cs זכר 19.1.2 ַתנִּ ַכרְׁ  זְׁ
ּה QP3ms+3fs חׁשב 19.1.3 בָּ  ֲחׁשָּ
ָך QP3fs+2ms ילד 19.1.4 ַדתְׁ לָּ  יְׁ
י QP3fs+1cs ילד 19.1.5 נִּ ַדתְׁ לָּ  יְׁ
יהּו QP(1cs/2fs)+3ms מצא 19.1.6 אתִּ צָּ  מְׁ
ּה QP3ms+3fs עבד 19.1.7 דָּ  ֲעבָּ
דּום QP3cp+3mp עבד 19.1.8  ֲעבָּ
י QP3ms+1cs עזב 19.1.9  ֲעזַָּבנִּ
ֻנהּו QP1cp+3ms עזב 19.1.10  ֲעַזבְׁ
יְך QP(1cs/2fs)+2fs עזב 19.1.11 תִּ  ֲעַזבְׁ
 ֲעזָּבּוְך QP3cp+2fs עזב 19.1.12
י QP3cp+1cs רדף 19.1.13 פּונִּ דָּ  רְׁ
טֹו QP3ms+3ms ׁשחט 19.1.14 חָּ  ׁשְׁ
נּו QP2ms+1cp ׁשלח 19.1.15 תָּ ַלחְׁ  ׁשְׁ
ֵרהּו QI1cs+3ms בחר 19.2.1 חָּ בְׁ  אֶּ
ֵנם QI3ms+3mp בנה 19.2.2 בְׁ  יִּ
ֵנְך QI1cs+2fs בנה 19.2.3 בְׁ  אֶּ
ּנּו QI3ms+(3ms/1cp) גאל 19.2.4 לֶּ אָּ גְׁ  יִּ
ֻׁשהּו QI2mp+3ms דרׁש 19.2.5 רְׁ דְׁ  תִּ
ֵעם QI1cs+3mp זרע 19.2.6 רָּ זְׁ  אֶּ
ֵגהּו QI3ms+3ms הרג 19.2.7  ַיַהרְׁ
ֻגהּו QI3mp+3ms הרג 19.2.8  ַיַהרְׁ
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ּנּו QI1cs+(3ms/1cp) זכר 19.2.9 רֶּ כְׁ זְׁ  אֶּ
ָך QI1cs+2ms עבד 19.2.10 דְׁ ֱעבָּ  אֶּ
ךָּ  QI1cp+2ms עבד 19.2.11 דֶּ  ַנַעבְׁ
י QI3mp+1cs עבד 19.2.12 ֻדנִּ  ַיַעבְׁ
ָך QI3ms+2ms ירׁש 19.2.13 ׁשְׁ ָֽ ירָּ  יִּ
ׁשּום QI3mp+3mp ירׁש 19.2.14 ירָּ  יִּ
ֻׁשם QI3mp+3mp ירׁש 19.2.15 ירָּ  יִּ
ּה Q(M2ms/∞)+3fs כתב 19.3.1 בָּ תְׁ  כָּ
ֵבם QM2ms+3mp כתב 19.3.2 תְׁ  כָּ
י Q(M2ms/∞)+1cs עזר 19.3.3 ֵרנִּ זְׁ  עָּ
ֻדהּו QM2mp+3ms עבד 19.3.4 בְׁ  עִּ
י QM2mp+1cs דרׁש 19.3.5 ׁשּונִּ רְׁ  דִּ
ׂשּום QM2mp+3mp תפׂש 19.3.6 פְׁ  תִּ
בּוהָּ  QM2mp+3fs עזב 19.3.7 זְׁ  עִּ
י QM2mp+1cs עזב 19.3.8 ֻבנִּ זְׁ  עִּ
י QM2ms+1cs ׁשמע 19.3.9 ֵענִּ מָּ  ׁשְׁ
ּנָּה QM2ms+3fs ׁשמע 19.3.10 עֶּ מָּ  ׁשְׁ
י Q(M2m/P3c)p+1cs ׁשמע 19.3.11 עּונִּ מָּ  ׁשְׁ
י QM2ms+1cs ׁשלח 19.3.12 ֵחנִּ לָּ  ׁשְׁ
ּה Q(M2/P3)ms+3fs גאל 19.3.13 לָּ אָּ  גְׁ
ר לְׁ +∞Q זכר 20.1.1 כֹּ זְׁ  לִּ
ן לְׁ +∞Q ׁשכן 20.1.2 כֹּ ׁשְׁ  לִּ
ָך Q(∞/M2ms)+2ms קטל 20.1.3 לְׁ טְׁ  קָּ
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ָך Q(∞/M2ms)+2ms כתב 20.1.4 בְׁ תְׁ  כָּ
י לְׁ +Q∞+1cs קבץ 20.1.5 צִּ בְׁ קָּ  לְׁ
נָּה QM2fp כתב 20.1.6 בְׁ תַֹּ֫  כְׁ
נָּה QI(2/3)fp כתב 20.1.7 בְׁ תַֹּ֫ כְׁ  תִּ
נּו QP1cp כתב 20.1.8 בְׁ ַתַ֫  כָּ
ד Q(∞/M2ms) עבד 20.1.9  ֲעבֹּ
ֹלַח  ∞Q ׁשלח 20.1.10  ׁשְׁ
י Q∞+1cs קרא 20.1.11 אִּ רְׁ  קָּ
ֹּא לְׁ +∞Q קרא 20.1.12 ר קְׁ  לִּ
נֹות ∞Q בנה 20.1.13  בְׁ
 ֲעלֹות ∞Q עלה 20.1.14
 ֲעׂשֹות ∞Q עׂשה 20.1.15
 ַלֲעׂשֹות לְׁ +∞Q עׂשה 20.1.16
ם לְׁ +Q∞+3mp עׂשה 20.1.17  ַלֲעׂשֹותָּ
רּו QM2mp זכר 20.1.18 כְׁ  זִּ
רּו QP3cp זכר 20.1.19 ָֽכְׁ  זָּ
אֹו בְׁ +Q∞+3ms מצא 20.1.20 צְׁ מָּ  בְׁ
יֹות לְׁ +∞Q היה 20.1.21 הְׁ  לִּ
ּה לְׁ +Q∞+3fs עבד 20.1.22 דָּ בְׁ עָּ  לְׁ
ּה לְׁ +וְׁ +Q∞+3fs ׁשמר 20.1.23 רָּ מְׁ ׁשָּ  ּולְׁ
אֹות לְׁ +∞Q ראה 20.1.24 רְׁ  לִּ
י כְׁ +Q∞+1cs ׁשמע 20.1.25 עִּ מְׁ ׁשָּ  כְׁ
ל לְׁ +∞Q אכל 20.1.26 ֱאכֹּ  לֶּ
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רּו QI2mp זכר 20.1.27 כְׁ זְׁ  תִּ
ד לְׁ +∞Q עבד 20.1.28  ַלֲעבֹּ
מּות לְׁ +∞Q מּות 20.1.29  לָּ
ָך וְׁ +Q(∞/M2ms)+2ms בֹוא 20.1.30  ּובֹואֶּ
ַעת ∞Q ידע 20.2.1  ַדַ֫
ַעת לְׁ +∞Q ידע 20.2.2 ַדַ֫  לָּ
ת ∞Q ירׁש 20.2.3 ׁשֶּ ַ֫  רֶּ
ּה לְׁ +Q∞+3fs ירׁש 20.2.4 תָּ ׁשְׁ רִּ  לְׁ
ת לְׁ +∞Q הלך 20.2.5 כֶּ לֶַּ֫  לָּ
ָך Q∞+2ms יצא 20.2.6  ֵצאתְׁ
ֵתת לְׁ +∞Q נתן 20.2.7  לָּ
ת ∞Q נגׁש 20.2.8 ׁשֶּ  גֶַּ֫
 ֵׂשאת ∞Q נׂשא 20.2.9
ֵאת ∞Q נׂשא 20.2.10  ׂשְׁ
מֹור QA ׁשמר 21.1  ׁשָּ
 נָּפֹול QA נפל 21.2
מֹּד QA עמד 21.3  עָּ
ב QA עזב 21.4 זֹּ  עָּ
לֹוַח  QA ׁשלח 21.5  ׁשָּ
ַלח QM2ms ׁשלח 21.6  ׁשְׁ
מֹור QA אמר 21.7  אָּ
מֹועַ  QA ׁשמע 21.8  ׁשָּ
עַ  ∞Q ׁשמע 21.9 מֹּ  ׁשְׁ
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ַמע QM2ms ׁשמע 21.10  ׁשְׁ
לֹוְך QA הלך 21.11  הָּ
ֹלה QA עלה 21.12  עָּ
 ֲעלֹות ∞Q עלה 21.13
 ֲעֵלה QM2ms עלה 21.14
חֹור QA בחר 21.15  בָּ
חֹּר QA בחר 21.16  בָּ
ַחר QP3ms בחר 21.17  בָּ
 קֹום QA קּום 21.18
 קּום Q(M2ms/∞) קּום 21.19
ם QP3ms / QPtMS קּום 21.20  קָּ
ים 21.21  ׂשֹום QA ׂשִּ
ים 21.22 ם Q(P3ms/PtMS) ׂשִּ  ׂשָּ
ים 21.23 ים Q(M2ms/∞) ׂשִּ  ׂשִּ
ת QPtFS הלך 22.1 כֶּ לֶַּ֫  הֹּ
ה QPtFS הלך 22.2 כָּ לְׁ  הֹּ
ים QPtMP עׂשה 22.3 ׂשִּ  עֹּ
מרא 22.4  QPtMP  ֹּיםא רִּ  מְׁ
ה QPtMS ראה 22.5 אֶּ  רֹּ
ה QP3fs הלך 22.6 כָּ לְׁ ָֽ  הָּ
ֵמר QPtMS ׁשמר 22.7  ׁשֹּ
ר Q(M2ms/∞) ׁשמר 22.8 מֹּ  ׁשְׁ
מֹור QA ׁשמר 22.9  ׁשָּ
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ה QPtFS רעה 22.10 עָּ  רֹּ
לֹות QPtFP עלה 22.11  עֹּ
ֵראת QPtFS קרא 22.12  קֹּ
ים QPtMP קּום 22.13 מִּ  קָּ
ים QPtMP בטח 22.14 חִּ טְׁ  בֹּ
ה QC1cs ׁשלח 22.15 חָּ לְׁ ׁשְׁ  אֶּ
ֵצאת QPtFS יצא 22.16  יֹּ
ַחת QPtFS ברח 22.17 ַרַ֫  בֹּ
ים QPtMP בֹוא 22.18 אִּ  בָּ
נֶּה QPtMS ענה 22.19  עֹּ
זּוב QPpMS עזב 22.20  עָּ
ֲעקֹות QPtFP צעק 22.21  צֹּ
תּוַח  QPpMS פתח 22.22  פָּ
ׂשֹות QPtFP עׂשה 22.23  עֹּ
עֹות QPtFP רעה 22.24  רֹּ
ים QPtMP ברח 22.25 חִּ רְׁ  בֹּ
ֵקד NI3ms פקד 24.1 פָּ  יִּ
ן NP2fp ׁשמר 24.2 תֶּ ַמרְׁ ׁשְׁ  נִּ
נָּה NI(2/3)fp כתב 24.3 בְׁ ַתַ֫ כָּ  תִּ
רּו NM2mp זכר 24.4 ָֽכְׁ זָּ  הִּ
ים NPtMP כתב 24.5 בִּ תָּ כְׁ  נִּ
ֵלְך N(M2ms/∞/A) ׁשלך 24.6 שָּ  הִּ
ֵלְך NI1cp ׁשלך 24.7 שָּ  נִּ
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ַטל NP3ms קטל 24.8 קְׁ  נִּ
ל NPtMS קטל 24.9 טָּ קְׁ  נִּ
ֵבץ N(M2ms/∞/A) קבץ 24.10 קָּ  הִּ
י NI2fs קבר 24.11 רִּ בְׁ ָֽ קָּ  תִּ
רֹות NPtFP זכר 24.12 כָּ זְׁ  נִּ
רּו NP3cp ׁשבר 24.13 בְׁ ׁשְׁ  נִּ
רּו NM2mp ׁשבר 24.14 בְׁ ָֽ שָּ  הִּ
רּו NI2mp ׁשבר 24.15 בְׁ ָֽ שָּ  תִּ
י NP1cs ׁשמר 24.16 תִּ דְׁ ַמַ֫ ׁשְׁ  נִּ
תֹוב NA / QI1cp כתב 24.17 כְׁ  נִּ
תֹוב NA כתב 24.18 כָּ  הִּ
נָּה NM2fp ׁשמר 24.19 רְׁ ַמַ֫ שָּ  הִּ
י NM2fs / N∞+1cs כתב 24.20 בִּ תְׁ ָֽ כָּ  הִּ
25a.1 ׁשמע NP3ms / QI1cp ַמע ׁשְׁ  נִּ
25a.2 ׁשמע NI1cp ַמע שָּ  נִּ
25a.3 ׁשמע NP3cp עּו מְׁ ׁשְׁ  נִּ
25a.4 בטח NI2fs י חִּ טְׁ ָֽ בָּ  תִּ
25a.5 בטח NM2fs / N∞+1cs י חִּ טְׁ ָֽ בָּ  הִּ
25a.6 קרא NP3cp אּו רְׁ קְׁ  נִּ
25a.7 קרא NI2mp אּו רְׁ ָֽ קָּ  תִּ
25a.8 כסה NM2ms / NA ֵסה כָּ  הִּ
25a.9 כסה NM2mp סּו כָּ  הִּ
25a.10 כסה NI3mp סּו כָּ  יִּ
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25a.11 מצא NI(2/3)fp אנָּה צֶַּ֫ מָּ  תִּ
25a.12 מצא NM2fp אנָּה צֶַּ֫ מָּ  הִּ
25a.13 ׁשמע NI1cs ַמע שָּ  אֶּ
25a.14 קרא NP1cp ֵראנּו קְׁ  נִּ
25a.15 קרא NI3mp אּו רְׁ ָֽ קָּ  יִּ
25a.16 קרא NM2mp אּו רְׁ ָֽ קָּ  הִּ
25a.17 קרא NPtFP אֹות רָּ קְׁ  נִּ
25a.18 ׁשתה NI3ms ה תֶּ שָּ  יִּ
25a.19 ׁשתה NP2ms  ָּית ֵתַ֫ ׁשְׁ  נִּ
25a.20 ׁשתה NI2fs י תִּ שָּ  תִּ
25b.1 עבר NP1cp נּו רְׁ ֱעַבַ֫  נֶּ
25b.2 עבר NP3fs / QC1cp ה רָּ בְׁ  נֶּעֶּ
25b.3 עבר NI(3f/2m)s ֵבר  ֵתעָּ
25b.4 עבר NI1cp ֵבר  ֵנעָּ
25b.5 חׁשב N(M2ms/∞/A) ֵׁשב  ֵהחָּ
25b.6 חׁשב NI(2/3)fp נָּה בְׁ ַׁשַ֫  ֵתחָּ
25b.7 ידע NP2mp ם תֶּ  נֹוַדעְׁ
25b.8 ידע NI2fs י עִּ ָָּֽֽדְׁ ּוָּ  תִּ
25b.9 ידע NM2fs / N∞+1cs י עִּ ָָּֽֽדְׁ ּוָּ  הִּ
25b.10 נגע (N/D)P2mp ם תֶּ ַגעְׁ  נִּ
25b.11 נפל (N/D)P1cp נּו לְׁ ַפַ֫  נִּ
25b.12 עׂשה NPtFP ַנֲעׂשֹות 
25b.13 ענה NI(3f/2m)s נֶּה  ֵתעָּ
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25b.14 ענה NI1cs נֶּה  ֵאעָּ
25b.15 ענה NI1cp נֶּה  ֵנעָּ
25b.16 ילד NP1cs י תִּ דְׁ  נֹוַלַ֫
25b.17 ילד NI3mp דּו ָֽלְׁ ּוָּ  יִּ
25b.18 יׁשב NPtFS ת בֶּ  נֹוׁשֶַּ֫
25b.19 יׁשב NPtMP ים בִּ  נֹוׁשָּ
25b.20 יׁשב NM2fp נָּה בְׁ ַׁשַ֫ ּוָּ  הִּ
י DP1cs בקׁש 26.1 תִּ ׁשְׁ ַקַ֫  בִּ
י DI2fs בקׁש 26.2 ׁשִּ ַבקְׁ  תְׁ
ׁשּו DM2mp בקׁש 26.3  ַבקְׁ
ַבֵקׁש DPtMS בקׁש 26.4  מְׁ
 ֲאַדֵבר DI1cs דבר 26.5
רֹות DPtFP דבר 26.6 ַדבְׁ  מְׁ
רּו DP3cp דבר 26.7 בְׁ  דִּ
רּו DI3mp דבר 26.8 ַדבְׁ  יְׁ
נָּה DI(2/3)fp ספר 26.9 רְׁ ַסֵפַ֫  תְׁ
 ַסֵפר D(M2ms/∞/A) ספר 26.10
תְׁ  DP2fs ספר 26.11 ַפרְׁ  סִּ
ה DPtFS ספר 26.12 רָּ ַספְׁ  מְׁ
ת DPtFS ספר 26.13 רֶּ ַספֶַּ֫  מְׁ
ים DPtMP גדל 26.14 לִּ ַגדְׁ  מְׁ
 ַגֵדל D(M2ms/∞/A) גדל 26.15
ַגֵדל DI1cp גדל 26.16  נְׁ
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נּו DP1cp גדל 26.17 לְׁ ַדַ֫  גִּ
נָּה DM2fp למד 26.18 דְׁ  ַלֵמַ֫
ֵמד DP3ms למד 26.19  לִּ
 ַלֵמד D(M2ms/∞/A) למד 26.20
27a.1 מלא DP1cs י אתִּ ֵּלַ֫  מִּ
27a.2 מלא DP3fs ה אָּ ּלְׁ  מִּ
27a.3 מלא DI1cs ֲאַמֵּלא 
27a.4 מלא D(M2ms/∞/A) ַמֵּלא 
27a.5 מלא DPtMS ַמֵּלא  מְׁ
27a.6 מלא DPtFP אֹות ַמּלְׁ  מְׁ
27a.7 מצא NI(2/3)fp אנָּה צֶַּ֫ מָּ  תִּ
27a.8 מצא NM2fp אנָּה צֶַּ֫ מָּ  הִּ
27a.9 כלה DI(3f/2m)s ה ַכּלֶּ  תְׁ
27a.10 כלה DP3cp ּלּו  כִּ
27a.11 כלה DM2mp ַכּלּו 
27a.12 כלה D∞ ַכּלֹות 
27a.13 כלה DPtFP ַכּלֹות  מְׁ
27a.14 כלה DP2mp ם יתֶּ ּלִּ  כִּ
27a.15 כסה DP1cp ינּו סִַּ֫  כִּ
27a.16 כסה DP3cp סּו  כִּ
27a.17 כסה DPtMP ים ַכסִּ  מְׁ
27a.18 כסה DI3ms ה ַכסֶּ  יְׁ
27a.19 כסה DIwc3ms ַכס  ַויְׁ

# Root Parsing Inflected 

27a.20 צוה DP3ms ּוָּה  צִּ
27a.21 צוה DP3fs ה תָּ ּוְׁ  צִּ
27a.22 צוה DI3ms ַצּוֶּה  יְׁ
27a.23 צוה DIwc3ms ַצו  ַויְׁ
27a.24 צוה DPtMS ַצּוֶּה  מְׁ
27a.25 מצא QP3cp אּו צְׁ ָֽ  מָּ
27b.1 בער DP2mp ם תֶּ ַערְׁ  בִּ
27b.2 בער DP2fp ן תֶּ ַערְׁ  בִּ
27b.3 בער QPtFP ֲערֹות  בֹּ
27b.4 בער DPtMP ים ַבֲערִּ  מְׁ
27b.5 בער DP3cp ֲערּו  בִּ
27b.6 בער QP3cp OR DM2mp ֲערּו  בָּ
27b.7 בער DI3mp ַבֲערּו  יְׁ
27b.8 נחם DI3ms ַנֵחם  יְׁ
27b.9 נחם NI3ms ּנֵָּחם  יִּ
27b.10 נחם (N/D)P2ms  ָּת מְׁ ַחַ֫  נִּ
27b.11 נחם DPtMP ים ַנֲחמִּ  מְׁ
27b.12 נחם NI1cs ּנֵָּחם  אֶּ
27b.13 ברך QPpMS רּוְך  בָּ
27b.14 ברך QPpMP ים רּוכִּ  בְׁ
27b.15 ברך DP1cs י תִּ כְׁ  ֵבַרַ֫
27b.16 ברך DI2mp כּו רְׁ ָֽ בָּ  תְׁ
27b.17 ׁשרת DPtMP ים תִּ רְׁ ָֽ ׁשָּ  מְׁ
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27b.18 ׁשרת DP3ms ֵׁשֵרת 
27b.19 ׁשרת DP3cp תּו  ֵׁשרְׁ
27b.20 ׁשרת DI3mp תּו רְׁ ָֽ ׁשָּ  יְׁ
27b.21 גרׁש QPtMS ֵרׁש  גֹּ
27b.22 גרׁש DI3ms גֵָּרׁש  יְׁ
27b.23 גרׁש D(M2ms/∞/A) גֵָּרׁש 
27b.24 גרׁש DP1cs י תִּ ׁשְׁ  ֵגַרַ֫
27b.25 גרׁש NP1cs י תִּ ׁשְׁ ַרַ֫ גְׁ  נִּ
י DI2fs בקׁש 28.1 ׁשִּ ַבקְׁ  תְׁ
י DpI2fs בקׁש 28.2 ׁשִּ ֻבקְׁ  תְׁ
ר DpPtMS דבר 28.3 ֻדבָּ  מְׁ
ַדֵבר DPtMS דבר 28.4  מְׁ
ֻסַפר DpI3ms ספר 28.5  יְׁ
ַסֵפר DI3ms ספר 28.6  יְׁ
ֵפר DP3ms ספר 28.7  סִּ
 ֻסַפר DpP3ms ספר 28.8
לּו DpI3mp גדל 28.9 ֻגדְׁ  יְׁ
לּו DI3mp גדל 28.10 ַגדְׁ  יְׁ
לּו DpP3cp גדל 28.11  ֻגדְׁ
לּו DP3cp גדל 28.12 דְׁ  גִּ
ה DpPtFS קטל 28.13 לָּ ֻקטָּ  מְׁ
ה DpP3fs קטל 28.14 לָּ  ֻקטְׁ
נָּה DpI(2/3)fp קטל 28.15 לְׁ ֻקַטַ֫  תְׁ

# Root Parsing Inflected 

29a.1 מלא DpP1cs י אתִּ  ֻמֵּלַ֫
29a.2 מלא DpP2mp ם  ֻמֵּלאתֶּ
29a.3 מלא DP1cs י אתִּ ֵּלַ֫  מִּ
29a.4 מלא DP2mp ם ֵּלאתֶּ  מִּ
29a.5 מלא DpI1cs א  ֲאֻמּלָּ
29a.6 מלא DI1cs ֲאַמֵּלא 
29a.7 מלא DpPtMP ים אִּ ֻמּלָּ  מְׁ
29a.8 מלא DPtMP ים אִּ ַמּלְׁ  מְׁ
29a.9 מלא DI2mp אּו ַמּלְׁ  תְׁ
29a.10 מלא DpI2mp אּו ֻמּלְׁ  תְׁ
29a.11 כסה DP2ms  ָּית סִַּ֫  כִּ
29a.12 כסה DpP2ms  ָּית  ֻכֵסַ֫
29a.13 כסה DP3cp סּו  כִּ
29a.14 כסה DpP3cp ֻכסּו 
29a.15 כסה DI(2/3)fp ינָּה ַכסֶַּ֫  תְׁ
29a.16 כסה DI2fs י ַכסִּ  תְׁ
29a.17 כסה DpI(2/3)fp ינָּה ֻכסֶַּ֫  תְׁ
29a.18 כסה DpI2fs י ֻכסִּ  תְׁ
29a.19 כסה DpPtMS ה ֻכסֶּ  מְׁ
29a.20 כסה DpPtFS ה ֻכסָּ  מְׁ
29a.21 צוה DpP1cs י יתִּ  ֻצֵּוַ֫
29a.22 צוה DP1cs י יתִּ ַ֫ ּוִּ  צִּ
29a.23 צוה DpI3ms ֻצּוֶּה  יְׁ
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29a.24 צוה DI3ms ַצּוֶּה  יְׁ
29a.25 צוה DIwc3ms ַצו  ַויְׁ
29b.1 ברך QPpMS רּוְך  בָּ
29b.2 ברך QPpMP ים רּוכִּ  בְׁ
29b.3 ברך DI(3f/2m)s ֵרְך בָּ  תְׁ
29b.4 ברך DI2mp כּו רְׁ ָֽ בָּ  תְׁ
29b.5 ברך DPtMS ֵרְך בָּ  מְׁ
29b.6 ברך NI3ms ֵרְך בָּ  יִּ
29b.7 ברך NP2ms  ָּת כְׁ ַרַ֫ בְׁ  נִּ
29b.8 ברך DpI3ms ַרְך בֹּ  יְׁ
29b.9 ברך DpP2fp ן תֶּ ַרכְׁ  בֹּ
29b.10 ברך DpPtMS ְך רָּ בֹּ  מְׁ
29b.11 ברך DpPtMP+3ms(type 2) יו כָּ רָּ בֹּ  מְׁ
29b.12 ברך DpPtFS ת כֶּ ַ֫ רֶּ בֹּ  מְׁ
29b.13 גרׁש DP2ms  ָּת ׁשְׁ  ֵגַרַ֫
29b.14 גרׁש DpP3cp ׁשּו רְׁ  גֹּ
29b.15 גרׁש DpI3mp ׁשּו רְׁ גֹּ  יְׁ
29b.16 נחם NIwc3ms ּנֵָּחם  ַויִּ
29b.17 נחם DpI2mp מּו ֻנחָּ  תְׁ
29b.18 נחם D(M2ms/∞/A) ַנֵחם 
29b.19 בער DP2mp ם תֶּ ַערְׁ  בִּ
29b.20 בער QI3ms ַער בְׁ  יִּ
י HP1cs ׁשמד 30.1 תִּ דְׁ ַמַ֫ ׁשְׁ  הִּ

# Root Parsing Inflected 

ֵמד HIwc3ms ׁשמד 30.2  ַוַיׁשְׁ
יד ∞H ׁשמד 30.3 מִּ  ַהׁשְׁ
יד ל+∞H ׁשמד 30.4 מִּ ַהׁשְׁ  לְׁ
ֵמד H(M2ms/A) ׁשמד 30.5  ַהׁשְׁ
ילּו HP3cp גדל 30.6 ַ֫ דִּ גְׁ  הִּ
ילּו HIwc3mp גדל 30.7 ַ֫ דִּ  ַוַיגְׁ
יל ל+∞H גדל 30.8 דִּ ַהגְׁ  לְׁ
ים HPtMP גדל 30.9 ילִּ דִּ  ַמגְׁ
יר HI1cs זכר 30.10 כִּ  ַאזְׁ
יר ∞H זכר 30.11 כִּ  ַהזְׁ
יר HI(3f/2m)s זכר 30.12 כִּ  ַתזְׁ
ירּו HI2mp זכר 30.13 כִַּ֫  ַתזְׁ
ירּו HM2mp זכר 30.14 כִַּ֫  ַהזְׁ
נָּה HM2fp זכר 30.15 רְׁ ֵכַ֫  ַהזְׁ
נָּה HI(2/3)fp זכר 30.16 רְׁ ֵכַ֫  ַתזְׁ
ירֹו H∞+3ms זכר 30.17 כִּ  ַהזְׁ
ים DPtMP מלא 30.18 אִּ ַמּלְׁ  מְׁ
ה HC1cs סתר 30.19 ירָּ תִַּ֫  ַאסְׁ
ירּו HIwc3mp סתר 30.20 תִַּ֫  ַוַיסְׁ
ירֹות HPtFP סתר 30.21 תִּ  ַמסְׁ
 ֲעלֹות ∞Q עלה 30.22
 ַכּלֹות ∞D כלה 30.23
יְך HI1cs ׁשלך 30.24 לִּ  ַאׁשְׁ
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ֵלְך HIwc3ms ׁשלך 30.25  ַוַיׁשְׁ
יכּו HM2mp ׁשלך 30.26 לִַּ֫  ַהׁשְׁ
ה HPtFS ׁשלך 30.27 יכָּ לִּ  ַמׁשְׁ
ת HPtFS ׁשלך 30.28 כֶּ לֶַּ֫  ַמׁשְׁ
יבּו HI2mp קרב 30.29 ַ֫ רִּ  ַתקְׁ
יב HI1cp קרב 30.30 רִּ  ַנקְׁ
ֵרב HIwc1cp קרב 30.31  ַוַּנקְׁ
נּו HP1cp קרב 30.32 בְׁ ַרַ֫ קְׁ  הִּ
יבּו HP3cp קרב 30.33 ַ֫ רִּ קְׁ  הִּ
י NI2fs בטח 30.34 חִּ טְׁ ָֽ בָּ  תִּ
י NM2fs / N∞+1cs בטח 30.35 חִּ טְׁ ָֽ בָּ  הִּ
ידּו HI3mp עמד 31.1.1  ַיֲעמִַּ֫
ידּו HM2mp עמד 31.1.2  ַהֲעמִַּ֫
ידּו HP3cp עמד 31.1.3 ֱעמִַּ֫  הֶּ
ידּו HI2mp עמד 31.1.4  ַתֲעמִַּ֫
ידּו HP3cp ׁשמד 31.1.5 מִַּ֫ ׁשְׁ  הִּ
ידּו HI2mp ׁשמד 31.1.6 מִַּ֫  ַתׁשְׁ
ידּו HM2mp ׁשמד 31.1.7 מִַּ֫  ַהׁשְׁ
ֵלְך NM2ms/N∞/NA ׁשלך 31.1.8 שָּ  הִּ
יְך ∞H ׁשלך 31.1.9 לִּ  ַהׁשְׁ
ֵלְך HM2ms or HA ׁשלך 31.1.10  ַהׁשְׁ
ֵלְך HIwc3ms ׁשלך 31.1.11  ַוַיׁשְׁ
יְך HPtMS ׁשלך 31.1.12 לִּ  ַמׁשְׁ
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ה QC1cs ׁשלח 31.1.13 חָּ לְׁ ׁשְׁ  אֶּ
י HP1cs ׁשלח 31.1.14 תִּ חְׁ ַלַ֫ ׁשְׁ  הִּ
נָּה HI(2/3)fp ׁשלח 31.1.15 חְׁ ַלַ֫  ַתׁשְׁ
י DI2fs ׁשלח 31.1.16 חִּ ַׁשּלְׁ  תְׁ
נָּה HM2fp ׁשלח 31.1.17 חְׁ ַלַ֫  ַהׁשְׁ
אנָּה HI(2/3)fp מצא 31.1.18 צֶַּ֫  ַתמְׁ
אנּו HP1cp מצא 31.1.19 ֵצַ֫ מְׁ  הִּ
יאּו HM2mp מצא 31.1.20 צִַּ֫  ַהמְׁ
יאֹות HPtFP מצא 31.1.21 צִּ  ַממְׁ
אּו DpI3mp מצא 31.1.22 ֻמצְׁ  יְׁ
ה HPtFS ׁשמע 31.1.23 יעָּ מִּ  ַמׁשְׁ
ַעת HPtFS ׁשמע 31.1.24 ַמַ֫  ַמׁשְׁ
יתָּ  QP2ms בנה 31.1.25 ַ֫ נִּ  בָּ
נֶּה NI3ms בנה 31.1.26 בָּ  יִּ
ה HP3fs רבה 31.1.27 תָּ בְׁ רְׁ  הִּ
ה HI3ms רבה 31.1.28 בֶּ  ַירְׁ
ינָּה HM2fp רבה 31.1.29 בֶַּ֫  ַהרְׁ
ים HPtMP רבה 31.1.30 בִּ  ַמרְׁ
דּו QI2mp פקד 31.2.1 קְׁ פְׁ  תִּ
דּו DI2mp פקד 31.2.2 ַפקְׁ  תְׁ
ידּו HI2mp פקד 31.2.3 קִַּ֫  ַתפְׁ
ֵהב NI3ms אהב 31.2.4  ֵיאָּ
ים DPtMP אהב 31.2.5 ַאֲהבִּ  מְׁ
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ה QP3fs בטח 31.2.6 חָּ טְׁ ָֽ  בָּ
חּו DI3mp בטח 31.2.7 ַבטְׁ  יְׁ
יחּו HP3cp בצח 31.2.8 צִַּ֫ בְׁ  הִּ
 ֵיַדע QI3ms ידע 31.2.9
עּו NI3mp ידע 31.2.10 ָָּֽֽדְׁ ּוָּ  יִּ
נָּה HI(2/3)fp ידע 31.2.11 עְׁ  תֹוַדַ֫
בּו QI3mp יׁשב 31.2.12  ֵיׁשְׁ
ּוֵָּׁשב NI3ms יׁשב 31.2.13  יִּ
י NP1cs מצא 31.2.14 אתִּ ֵצַ֫ מְׁ  נִּ
אּו NI2mp מצא 31.2.15 צְׁ ָֽ מָּ  תִּ
יתָּ  QP2ms עלה 31.2.16 לִַּ֫  עָּ
 ַעֵּלה DM2ms or DA עלה 31.2.17
ה QPtMS עלה 31.2.18 לֶּ  עֹּ
לֹות QPtFP עלה 31.2.19  עֹּ
י QP1cs קּום 31.2.20 תִּ מְׁ  ַקַ֫
ּומּו QI3mp קּום 31.2.21  יָּקַ֫
י QP1cs נגע 31.2.22 עתִּ ַגַ֫  נָּ
י HP1cs נגע 31.2.23 תִּ ַגעְׁ  הִּ
יעּו HI2mp נגע 31.2.24  ַתגִַּ֫
ינָּה HI(2/3)fp נטה 31.2.25  ַתטֶַּ֫
יד HP3ms פקד 32.1 קִּ פְׁ  הִּ
ַקד HpP3ms פקד 32.2 פְׁ  הָּ
ים HpPtMP פקד 32.3 דִּ קָּ  ֻמפְׁ
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ים HPtMP פקד 32.4 ידִּ קִּ  ַמפְׁ
ה HP3fs ׁשלם 32.5 ימָּ לִַּ֫ ׁשְׁ  הִּ
ה HpP3fs ׁשלם 32.6 מָּ לְׁ ׁשְׁ  הָּ
ים HI3ms ׁשלם 32.7 לִּ  ַיׁשְׁ
ֵלם HIwc3ms ׁשלם 32.8  ַוַיׁשְׁ
יל HI1cs ׂשכל 32.9 כִּ  ַאׂשְׁ
ה HC1cs ׂשכל 32.10 ילָּ כִַּ֫  ַאׂשְׁ
יכּו HP3cp ׁשלכ 32.11 לִַּ֫ ׁשְׁ  הִּ
כּו HpP3cp ׁשלך 32.12 לְׁ  ֻהׁשְׁ
ת HPtFS ׁשלך 32.13 כֶּ לֶַּ֫  ַמׁשְׁ
ת HpPtFS ׁשלך 32.14 כֶּ לֶַּ֫  ֻמׁשְׁ
ה HpPtFS ׁשלך 32.15 כָּ לָּ  ֻמׁשְׁ
תָּ  HpP2ms ׁשלך 32.16 כְׁ ַלַ֫ ׁשְׁ  הָּ
תָּ  HP2ms ׁשלך 32.17 כְׁ ַלַ֫ ׁשְׁ  הִּ
יתֻ וַ  HpIwc2fs ׁשלך 32.18 כִּ לְׁ  ׁשְׁ
ית HPtMS ׁשבת 32.19 בִּ  ַמׁשְׁ
ת HpPtMS ׁשבת 32.20 בָּ ׁשְׁ  מָּ
יב HP3ms ׁשכב 32.21 כִּ ׁשְׁ  הִּ
ה HP3fs ׁשכב 32.22 יבָּ כִַּ֫ ׁשְׁ  הִּ
ַכב HpP3ms ׁשכב 32.23  ֻהׁשְׁ
ה HpP3fs ׁשכב 32.24 בָּ כְׁ  ֻהׁשְׁ
יבּו HM2mp ׁשכב 32.25 כִַּ֫  ַהׁשְׁ
ֱאַהב QI(3f/2m)s אהב 32.26  תֶּ
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תָּ  HP2ms אהב 32.27 בְׁ ֱאַהַ֫  הֶּ
ים HPtMP אהב 32.28 יבִּ  ַמֲאהִּ
נּו QP1cp ידע 32.29 עְׁ ַדַ֫  יָּ
נּו NP1cp ידע 32.30 עְׁ  נֹוַדַ֫
יד HP3ms עמד 33.1.1 ֱעמִּ  הֶּ
יד HI3ms עמד 33.1.2  ַיֲעמִּ
 ַוַיֲעֵמד HIwc3ms עמד 33.1.3
 ַהֲעֵמד HM2ms OR HA עמד 33.1.4
יד ∞H עמד 33.1.5  ַהֲעמִּ
ֳעַמד HpP3ms עמד 33.1.6  הָּ
י HpI2fs עמד 33.1.7 דִּ מְׁ עָּ  תָּ
ד HpPtMS עמד 33.1.8 ֳעמָּ  מָּ
ה HP3ms גלה 33.1.9 לָּ גְׁ  הִּ
ה HpP3ms גלה 33.1.10 לָּ גְׁ  הָּ
יתָּ  HP2ms גלה 33.1.11 לִַּ֫ גְׁ  הִּ
יתָּ  HpP2ms גלה 33.1.12 ֵלַ֫ גְׁ  הָּ
ה HPtMS ראה 33.1.13 אֶּ  ַמרְׁ
ה HpPtMS ראה 33.1.14 אֶּ רְׁ  מָּ
ה HI3ms ראה 33.1.15 אֶּ  ַירְׁ
א Iwc3ms(Q/H) ראה 33.1.16  ַוַירְׁ
יד HI3ms נגד 33.1.17  ַיגִּ
 ַוֻיַגד HpIwc3ms נגד 33.1.18
ת HPtFS נגד 33.1.19 דֶּ  ַמגֶַּ֫
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ת HpPtFS נגד 33.1.20 דֶּ  ֻמגֶַּ֫
 ֻהַצב HpP3ms נצב 33.1.21
יב HP3ms נצב 33.1.22 צִּ  הִּ
ב HpPtMS נצב 33.1.23  ֻמצָּ
 ַוַיֵצב HIwc3ms נצב 33.1.24
יב ∞HP3ms OR H יׁשב 33.1.25  הֹוׁשִּ
ז ∞QM2ms OR Q אחז 33.2.1  ֱאחֹּ
ֵחז QPtMS אחז 33.2.2  אֹּ
חּוז QPpMS אחז 33.2.3  אָּ
 נֱֶּאַחז NP3ms OR QI1cp אחז 33.2.4
ז NPtMS אחז 33.2.5  נֱֶּאחָּ
נֶּה NI1cs בנה 33.2.6 בָּ  אֶּ
נֹות ∞N בנה 33.2.7 בָּ  הִּ
ן QIwc3ms בנה 33.2.8 בֶּ  ַויִַּ֫
ים QPpMP גאל 33.2.9 אּולִּ  גְׁ
יל ל+∞H גדל 33.2.10 דִּ ַהגְׁ  לְׁ
י NP1cs גלה 33.2.11 יתִּ ֵלַ֫ גְׁ  נִּ
י DP1cs גלה 33.2.12 יתִּ ּלִַּ֫  גִּ
י HP1cs גלה 33.2.13 יתִּ ֵלַ֫ גְׁ  הִּ
 ֵיֵלְך QI3ms הלך 33.2.14
ְך QIwc3ms הלך 33.2.15 לֶּ  ַוֵיַ֫
אנּו QP1cp חבא 33.2.16 טַָּ֫  חָּ
יֹות ל+∞Q חיה 33.2.17 חְׁ  לִּ
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ַעתְׁ  QP2fs ידע 33.2.18 ַדַ֫  יָּ
 נֹוַדע NP3ms ידע 33.2.19
יעַ  ∞HP3ms OR H ידע 33.2.20  הֹודִּ
ַדע NI3ms ידע 33.2.21 ּוָּ  יִּ
י QP1cs כלה 33.2.22 יתִּ לִַּ֫  כָּ
י DP1cs כלה 33.2.23 יתִּ ֵּלַ֫  כִּ
לֹות ∞Q כלה 33.2.24  כְׁ
ַכּלֹות DPtFP כלה 33.2.25  מְׁ
ַגֵדל HtI3ms גדל 34.1 תְׁ  יִּ
ַכֵבד HtPtMS כבד 34.2 תְׁ  מִּ
דּו HtI3mp לכד 34.3 ַלכְׁ תְׁ  יִּ
ם HP2mp יצא 34.4  הֹוֵצאתֶּ
ידֹות HPtFP ילד 34.5  מֹולִּ
ׁשּוב/יׁשב 34.6  HpI3ms יּוַׁשב 
רּו HtIwc3mp מכר 34.7 ַמכְׁ תְׁ  ַויִּ
ם HP2mp נבט 34.8 תֶּ ַבטְׁ  הִּ
יט HPtMS נבט 34.9  ַמבִּ
ים HtPtMP קדׁש 34.10 ׁשִּ ַקדְׁ תְׁ  מִּ
ַפֵשט HtIwc3ms פׁשט 34.11 תְׁ  ַויִּ
ינָּה HI(2/3)fp קּום 34.12 ימֶַּ֫ קִּ  תְׁ
ַנֵכר HtIwc3ms נכר 34.13 תְׁ  ַויִּ
ת HtPtFS קדׁש 34.14 ׁשֶּ ַ֫ ַקדֶּ תְׁ  מִּ
י HP1cs קּום 34.15 ֹותִּ ימַ֫  ֲהקִּ
י HtP1cs נפל 34.16 תִּ לְׁ ַנַפַ֫ תְׁ  הִּ
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ינָּה HI(2/3)fp בֹוא 34.17 יאֶַּ֫ בִּ  תְׁ
ב HpPtMS יׁשב/ׁשּוב 34.18  מּוׁשָּ
ַתֵמר HtIwc1cs ׁשמר 34.19 ׁשְׁ אֶּ  וָּ
ַתֵתר HtPtMS סתר 34.20 סְׁ  מִּ
רּו HtI2mp ׁשמר 34.21 ַתמְׁ ׁשְׁ  תִּ
נּו HtP1cp ׁשמר 34.22 רְׁ ַתַמַ֫ ׁשְׁ  הִּ
ַתֵפר HtI1cs ספר 34.23 סְׁ  אֶּ
ת HtPtFS ספר 34.24 רֶּ ַתפֶַּ֫ סְׁ  מִּ
י HtM2fs OR Ht∞+1cs ספר 34.25 רִּ ַתפְׁ סְׁ  הִּ
ַנֵכר HtIwc3ms נכר 35.1 תְׁ  ַויִּ
ַנֵפל HtPtMS נפל 35.2 תְׁ  מִּ
נָּה NI(2/3)fp עזב 35.3 בְׁ ַזַ֫  ֵתעָּ
ם HtP2mp ברך 35.4 תֶּ ַרכְׁ בָּ תְׁ  הִּ
נָּה HtI(2/3)fp ברך 35.5 כְׁ ֵרַ֫ בָּ תְׁ  תִּ
נָּה HtM2fp ברך 35.6 כְׁ ֵרַ֫ בָּ תְׁ  הִּ
י HtP1cs הלך 35.7 תִּ כְׁ ַהַּלַ֫ תְׁ  הִּ
רּו QI3mp אמר 35.8 ֹּאמְׁ  י
י DpP1cs ברך 35.9 תִּ כְׁ ַרַ֫  בֹּ
כּו HtI2mp הלך 35.10 ַהּלְׁ תְׁ  תִּ
ַהֵּלל HtI3ms הלל 35.11 תְׁ  יִּ
חֹות NPtFP ׁשלח 35.12 לָּ ׁשְׁ  נִּ
ה HtPtMS כסה 35.13 ַכסֶּ תְׁ  מִּ
ַכסּו HtI3mp כסה 35.14 תְׁ  יִּ
ה QC1cp OR NP3fs ׁשלח 35.15 חָּ לְׁ ׁשְׁ  נִּ
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ינּו HtP1cp גלה 35.16 ַגּלִַּ֫ תְׁ  הִּ
ה HtI1cp גלה 35.17 ַגּלֶּ תְׁ  נִּ
ַגּלֹות ∞Ht גלה 35.18 תְׁ  הִּ
ינָּה HtM2fp גלה 35.19 ַגּלֶַּ֫ תְׁ  הִּ
אֹות HtPtFP נבא 35.20 ַנבְׁ תְׁ  מִּ
נֹות ∞N בנה 35.21 בָּ  הִּ
ַנֲחלּו HtI2mp נחל 35.22 תְׁ  תִּ
תְׁ  HtP2fs נחם 35.23 ַנַחמְׁ תְׁ  הִּ
נָּה HtM2fp נחם 35.24 מְׁ ַנַחַ֫ תְׁ  הִּ
ַעּנֹות ∞Ht ענה 35.25 תְׁ  הִּ
ַגּלֹות ∞Ht גלה 35.26 תְׁ  הִּ
דּו Ht(P3cp / M2mp) פרד 35.27 רְׁ ָֽ פָּ תְׁ  הִּ
ַתֵפְך HtI(3f/2m)s ׁשפך 35.28 ׁשְׁ  תִּ
ַתֵמר HtI1cs ׁשמר 35.29 ׁשְׁ  אֶּ
ֲרכּו Ht(P3cp / M2mp) ברך 35.30 בָּ תְׁ  הִּ
FP.1 נצל HpP1cp נּו לְׁ  ֻהַצַ֫
FP.2 ברך DpP1cs י תִּ כְׁ ַרַ֫  בֹּ
FP.3 קּום HpI(2/3)fp נָּה מְׁ  תּוַקַ֫
FP.4 קּום HpP1cs י תִּ מְׁ  הּוַקַ֫
FP.5 כסה DIwc3ms ַכס  ַויְׁ
FP.6 כלה DpIwc3mp ֻכּלּו  ַויְׁ
FP.7 גאל DpIwc3mp ֲאלּו גֹּ  ַויְׁ
FP.8 נכה HIwc3mp ַוַיכּו 
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FP.9 נגע HIwc3ms ַוַיַגע 
FP.10 זעק NIwc3mp זֲָּעקּו  ַויִּ
FP.11 כלא NIwc3mp אּו לְׁ ָֽ כָּ  ַויִּ
FP.12 כסה HtIwc3ms ַכס תְׁ  ַויִּ
FP.13 יׁשב HP1cs י תִּ בְׁ  הֹוַׁשַ֫
FP.14 נגד HpI(2/3)fp נָּה דְׁ  ֻתַגַ֫
FP.15 ירד HpP1cs י תִּ דְׁ  הּוַרַ֫
FP.16 חלה D∞ ַחּלֹות 
FP.17 חלק DC1cs ה קָּ  ֲאַחּלְׁ
FP.18 בצע DIwc2fs י עִּ ַבצְׁ  ַותְׁ
FP.19 טבע HpP3cp עּו בְׁ טְׁ  הָּ
FP.20 גלה DM2mp ַגּלּו 
FP.21 גלה D∞ ַגּלֹות 
FP.22 ׁשלח DM2mp חּו  ַׁשּלְׁ
FP.23 הלל DC1cs ה לָּ  ֲאַהּלְׁ
FP.24 אכל HP1cs י תִּ לְׁ ֱאַכַ֫  הֶּ
FP.25 מצא HI(2/3)fp אנָּה צֶַּ֫  ַתמְׁ
FP.26 עמד HpP1cp נּו דְׁ ֳעַמַ֫  הָּ
FP.27 פקד HpP3ms ַקד פְׁ  הָּ
FP.28 עמד HM2mp ידּו  ַהֲעמִַּ֫
FP.29 עבר HI1cs יר  ַאֲעבִּ
FP.30 ׁשלח HM2fs י יחִּ לִַּ֫  ַהׁשְׁ
FP.31 יׁשב NPtFP בֹות  נֹוׁשָּ
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FP.32 ׁשּוב/יׁשב  HpP2mp ם תֶּ  הּוַׁשבְׁ
FP.33 גלה HM2fp ינָּה לֶַּ֫  ַהגְׁ
FP.34 גלה HpP3fs ה תָּ לְׁ גְׁ  הָּ
FP.35 ירד HpP3ms הּוַרד 
FP.36 דבק HI1cs יק בִּ  ַאדְׁ
FP.37 נחל HpP1cs י תִּ לְׁ ַחַ֫ נְׁ  הָּ
FP.38 קּום HM2fs י ימִּ קִַּ֫  הָּ
FP.39 קטל HM2fp נָּה לְׁ ֵטַ֫  ַהקְׁ
FP.40 נכה HI3ms ה  ַיכֶּ
FP.41 מרה HI3ms ה רֶּ  ַימְׁ
FP.42 עמד HpI3ms יֳָּעַמד 
FP.43 בֹוא HI3mp יאּו  ַיבִַּ֫
FP.44 זבח DI1cs  ֲאַזֵבַח 
FP.45 נבט HI3ms יט  ַיבִּ
FP.46 ילד NI3mp דּו ָֽלְׁ ּוָּ  יִּ
FP.47 ׁשמר HtI3ms ַתֵמר ׁשְׁ  יִּ
FP.48 מלט HtI3mp טּו ַמּלָּ תְׁ  יִּ
FP.49 אכל NI3mp לּו כְׁ ָֽ  ֵיאָּ
FP.50 אבד DI3ms ַאֵבד  יְׁ
FP.51 ילד HP2ms  ָּת דְׁ  הֹוַלַ֫
FP.52 כלה DI1cs ה  ֲאַכּלֶּ
FP.53 ילד NPtMS ד  נֹולָּ
FP.54 ילד NP3ms נֹוַלד 
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FP.55 גלה DpP1cp ינּו  ֻגֵּלַ֫
FP.56 יכח HI1cs  יַח  אֹוכִּ
FP.57 זבח D∞+ַזֵבַח  ל  לְׁ
FP.58 ירׁש H∞+יׁש ל הֹורִּ  לְׁ
FP.59 אבד H∞+יד ל ַהֲאבִּ  לְׁ
FP.60 גדל H∞+יל ל דִּ ַהגְׁ  לְׁ
FP.61 כלה DP3cp ּלּו  כִּ
FP.62 כסה DP1cs י יתִּ סִַּ֫  כִּ
FP.63 לקח DpP3ms ֻלַקח 
FP.64 ילד HPtMS יד  מֹולִּ
FP.65 יצא HpPtFP אֹות  מּוצָּ
FP.66 יצא HPtMP ים יאִּ  מֹוצִּ
FP.67 חזק HPtFS ת קֶּ  ַמֲחזֶַּ֫
FP.68 מלא D(M2ms/∞/A) ַמֵּלא 
FP.69 עמד HpPtMS ד ֳעמָּ  מָּ
FP.70 ׁשחת HpPtMS ת חָּ ׁשְׁ  מָּ
FP.71 ׁשבת HpPtMS ת בָּ ׁשְׁ  מָּ
FP.72 אכל HPtFS ת לֶּ  ַמֲאכֶַּ֫
FP.73 אבד HPtMS יד  ַמֲאבִּ
FP.74 סבב HpP1cs י ֹותִּ  הּוַסבַ֫
FP.75 נבט HPtMS יט  ַמבִּ
FP.76 נגע HPtMS  ַיע  ַמגִּ
FP.77 מצא DI1cs ֲאַמֵצא 
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FP.78 ראה HpPtMS ה אֶּ רְׁ  מָּ
FP.79 ידע HP3cp or HM2mp יעּו ַ֫  הֹודִּ
FP.80 יׁשב HI2mp יבּו  תֹוׁשִַּ֫
FP.81 ידע NI(3f/2m)s ַדע ּוָּ  תִּ
FP.82 צוה DP3fs ה תָּ ּוְׁ  צִּ
FP.83 ידע NI2fs י עִּ ָָּֽֽדְׁ ּוָּ  תִּ
FP.84 קּום HP2ms  ָֹּות ימַ֫  ֲהקִּ
FP.85 קּום HP1cs י ֹותִּ ימַ֫  ֲהקִּ
FP.86 ידע HP3ms  ַיע  הֹודִּ
FP.87 זעק NP2ms  ָּת קְׁ ַעַ֫ זְׁ  נִּ
FP.88 זכר NI(2/3)fp נָּה רְׁ ַכַ֫ זָּ  תִּ
FP.89 כבד NPtFP דֹות בָּ כְׁ  נִּ
FP.90 כרת NP2ms  ָּת ַרַ֫ כְׁ  נִּ
FP.91 גלה DP3cp ּלּו  גִּ
FP.92 ׁשלח DP1cp נּו חְׁ ַּלַ֫  ׁשִּ
FP.93 הלל DP1cp נּו לְׁ ַּלַ֫  הִּ
FP.94 ׁשלח DP3cp חּו ּלְׁ  ׁשִּ
FP.95 מצא QI1cp or N(P3/Pt)ms א צָּ מְׁ  נִּ
FP.96 מצא NPtFP אֹות צָּ מְׁ  נִּ
FP.97 מצא NP1cs י אתִּ ֵצַ֫ מְׁ  נִּ
FP.98 מצא HP3fs ה יאָּ צִַּ֫ מְׁ  הִּ
FP.99 נסח (N/D)P2mp ם תֶּ ַסחְׁ  נִּ
FP.100 בער DP3ms ֵער  בִּ
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FP.101 פרח HP1cs י תִּ חְׁ ַרַ֫ פְׁ  הִּ
FP.102 עזב NPtFP נֱֶּעזָּבֹות 
FP.103 עמד HP3fs ה ידָּ ֱעמִַּ֫  הֶּ
FP.104 עבד NP2mp ם תֶּ דְׁ ֱעַבַ֫  נֶּ
FP.105 ׁשמר Ht(P3ms/M2ms/∞/A) ַתֵמר ׁשְׁ  הִּ
FP.106 בנה N∞ נֹות בָּ  הִּ
FP.107 בנה NI1cs נֶּה בָּ  אֶּ
FP.108 בנה NI(3f/2m)s נֶּה בָּ  תִּ
FP.109 נבט HP3cp יטּו בִַּ֫  הִּ
FP.110 גלה NP1cs י יתִּ ֵלַ֫ גְׁ  נִּ
FP.111 גלה HP2ms  ָּית לִַּ֫ גְׁ  הִּ
FP.112 גלה N∞ גָּלֹות  הִּ
FP.113 דמה NP2ms  ָּית ֵמַ֫ דְׁ  נִּ
FP.114 נדח (N/D)P2ms  ָּת חְׁ ַדַ֫  נִּ
FP.115 נצל NM2fp נָּה לְׁ ַצַ֫ ּנָּ  הִּ
FP.116 נׂשא NM2mp אּו ָֽׂשְׁ ּנָּ  הִּ
FP.117 נצל (N/D)P1cp נּו לְׁ ַצַ֫  נִּ
FP.118 רדף NP1cp נּו פְׁ ַדַ֫ רְׁ  נִּ
FP.119 ענה Ht∞ ַעּנֹות תְׁ  הִּ
FP.120 פלל HtM2fp נָּה לְׁ ַפֵּלַ֫ תְׁ  הִּ
FP.121 באׁש HtP3cp or HtM2mp ֲאׁשּו בָּ תְׁ  הִּ
FP.122 ברך HtP1cp נּו כְׁ ַרַ֫ בָּ תְׁ  הִּ
FP.123 גלה Ht∞ ַגּלֹות תְׁ  הִּ
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FP.124 גלה HtP3fs ה תָּ ַגּלְׁ תְׁ  הִּ
FP.125 נחם HtM2fp נָּה מְׁ ַנַחַ֫ תְׁ  הִּ
FP.126 נחל HtI2mp ַנֲחלּו תְׁ  תִּ
FP.127 נחם HtI2fs י ַנֲחמִּ תְׁ  תִּ
FP.128 מצא DP2fp ן ֵצאתֶּ  מִּ
FP.129 פרץ HtPtMP ים צִּ רְׁ ָֽ פָּ תְׁ  מִּ
FP.130 ברך HtPtFP כֹות רְׁ ָֽ בָּ תְׁ  מִּ
FP.131 נחם HtPtMS ַנֵחם תְׁ  מִּ
FP.132 נׂשא HtPtMS ַנֵשא תְׁ  מִּ
FP.133 קדׁש HtPtFS ת ׁשֶּ ַ֫ ַקדֶּ תְׁ  מִּ
FP.134 עזב NM2fp נָּה בְׁ ַזַ֫  ֵהעָּ
FP.135 עזב NI(2/3)fp נָּה בְׁ ַזַ֫  ֵתעָּ
FP.136 עלה N∞ לֹות  ֵהעָּ
FP.137 עׂשה N∞ ׂשֹות  ֵהעָּ
FP.138 חזק DPtMS ַחֵזק  מְׁ
FP.139 טמא DpPtFS ה אָּ ֻטמָּ  מְׁ
FP.140 כסה DPtMS ה ַכסֶּ  מְׁ
FP.141 לבׁש DpPtMP ים ׁשִּ ֻלבָּ  מְׁ
FP.142 סגר DpPtFS ת רֶּ ֻסגֶַּ֫  מְׁ
FP.143 מצא DpPtFS ה אָּ ֻמצָּ  מְׁ
FP.144 ׁשלח DPtFS ַחת ַׁשַּלַ֫  מְׁ
FP.145 ׁשלח DpPtMS ח ֻׁשּלָּ  מְׁ
FP.146 ברך DPtFS ת כֶּ ַ֫ רֶּ בָּ  מְׁ
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FP.147 בקע DpPtFS ה עָּ ֻבקָּ  מְׁ
FP.148 גדל DPtMP ים לִּ ַגדְׁ  מְׁ
FP.149 הלך DPtMP ים כִּ ַהּלְׁ  מְׁ
FP.150 נחם DPtMP ים ַנֲחמִּ  מְׁ
FP.151 מצא HpP2fp ן אתֶּ צָּ  ֻהמְׁ
FP.152 קטל DpPtFS ה לָּ ֻקטָּ  מְׁ
FP.153 קטל DpPtFS ת לֶּ ֻקטֶַּ֫  מְׁ
FP.154 קדׁש DpPtMP ים ׁשִּ ֻקדָּ  מְׁ
FP.155 מצא DpP3FS ה אָּ  ֻמצְׁ
FP.156 אסף NM2mp פּו סְׁ ָֽ  ֵהאָּ
FP.157 בֹוא HP3fs ה יאָּ  ֵהבִַּ֫
FP.158 ברך DP3ms ֵבֵרְך 
FP.159 אכל DpI2mp לּו ֻאכְׁ  תְׁ
FP.160 בקׁש DI2fs י ׁשִּ ַבקְׁ  תְׁ
FP.161 ברך DI2mp כּו רְׁ ָֽ בָּ  תְׁ
FP.162 ירד HpI2fs י דִּ  תּורְׁ
FP.163 נחם DI2mp ַנֲחמּו  תְׁ
FP.164 נחם DpI2mp ֻנׇחמּו  תְׁ
FP.165 נחם DpI2fs י ֻנֲחמִּ  תְׁ
 


