
Worksheets for BBH2 Chapter 9 1 

Chapter 9 
Word PGN T Trans Word  

 1 ֲעֵליֶהן 3fp 2 on them ַעל

֫מֹונּו 1cp 1 like us כ ְּ  2 כָּ

ה יו 3ms 2 his laws ּתֹורָּ  3 ּתֹורֹותָּ

ינּו 1cp 2 our gods/God ֱאֹלִהים  4 ֱאֹלֵה֫

ם 3mp 1 with them ִעם  5 ִעמָּ

ִית ם 3mp 1 their house ַב֫  6 ֵביתָּ

ח יָך 2ms 2 your brothers אָּ  7 ַאֶח֫

ֶפר ם 3mp 1 their book ֵס֫ רָּ  8 ִספ 

 9 ֱאֹלַהי 1cs 2 my gods/God ֱאֹלִהים

ֶכן 2fp 1 to you ל ְּ  10 לָּ

ָך 2ms 1 your people ַעם  11 ַעמ 

ִיְך 2fs 2 your peoples ַעם  12 ַעַמ֫

ַרי 1cs 2 my cities ִעיר  13 עָּ

ֶלְך ֵכיֶכם 2mp 2 your kings ֶמ֫  14 ַמל 

יו 3ms 2 on him ַעל לָּ  15 עָּ

ר בָּ יָך 2ms 2 your words דָּ ֶר֫ בָּ  16 ד 

ּה 3fs 1 with her ִעם  17 ִעמָּ

 18 בֹו 3ms 1 in him ב ְּ

ב ינּו 1cp 1 our father אָּ ִב֫  19 אָּ

ֵמְך 2fs 1 your name ֵשם  20 ש 

֫מֹוהּו 3ms 1 like him כ ְּ  21 כָּ

ח  22 ַאֵחיֶכן 2fp 2 your brothers אָּ

נּו 1cp 1 in us ב ְּ  23 בָּ֫

ב  24 ֲאבֹוַתי 1cs 2 my fathers אָּ

ֶכן 2fp 1 your horse סּוס  25 סּוס 

ח ִיְך 2fs 2 your brothers אָּ  26 ַאַח֫

ר בָּ יו 3ms 2 his words דָּ רָּ בָּ  27 ד 

ר בָּ ּה 3fs 1 her word דָּ רָּ בָּ  28 ד 

ח  29 ַאֵחיֶכם 2mp 2 your brothers אָּ

ה יהְָּּ 3fs 2 her laws ּתֹורָּ  30 ּתֹורֹוֶת֫

Word PGN T Trans Word  

ב ִבי 1cs 1 my father אָּ  31 אָּ

ה וָּ  1cs 2 ִמצ 
my 

commandments 
ֹוַתי  32 ִמצ 

ה רָּ ֵתְך 2fs 1 your cow פָּ רָּ  33 פָּ

ה ִּתי 1cs 1 my woman / wife ִאשָּ  34 ִאש 

ה כָּ רָּ ִתי 1cs 1 my blessing ב  כָּ  35 ִבר 

יהְָּּ 3fs 2 on her ַעל ֶל֫  36 עָּ

 37 ִשיֵריֶכם 2mp 2 your songs ִשיר

ר בָּ רֹו 3ms 1 his word דָּ בָּ  38 ד 

ה מָּ כ  ּה 3fs 1 her wisdom חָּ תָּ מָּ כ   39 חָּ

יו 3ms 2 his gods/God ֱאֹלִהים  40 ֱאֹלהָּ

ֶכם 2mp 1 your song ִשיר  41 ִשיר 

ה  42 ּתֹורֹוֵתיֶהן 3fp 2 their laws ּתֹורָּ

ה ַשי 1cs 2 my women ִאשָּ  43 נָּ

ִיְך 2fs 2 to you ֶאל  44 ֵאַל֫

ב  45 ֲאִביֶהם 3mp 1 their father אָּ

ֶפר ֵריֶכם 2mp 2 your scrolls ֵס֫  46 ִספ 

ב ינּו 1cp 2 our fathers אָּ  47 ֲאבֹוֵת֫

 48 ֲעֵליֶהם 3mp 2 on them ַעל

ן 3fp 1 with them ִעם  49 ִעמָּ

יָך 2ms 2 to you ֶאל  50 ֵאֶל֫

נֹוַתי 1cs 2 my daugthers ַבת  51 ב 

ָך 2ms 1 with you ֵאת  52 ִאּת 

ִני 1cs 1 from me ִמן  53 ִמֶמ֫

ה ּתֹו 3ms 1 his woman ִאשָּ  54 ִאש 

ה ּה 3fs 1 her law ּתֹורָּ תָּ  55 ּתֹורָּ

ח יהְָּּ 3fs 1 her brother אָּ ִח֫  56 אָּ

יָך 2ms 2 your peoples ַעם  57 ַעֶמ֫

 58 ִאּתֹו 3ms 1 with him ֵאת

נְֶּ֫ 2ms 2 your sons ֵבן יָךבָּ  59 

נֹוֵתיֶכם 2mp 2 your daughters ַבת  60 ב 

ִית  61 ֵביִתי 1cs 1 my house ַב֫
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Word PGN T Trans Word  

ֶלְך ֶכם 2mp 1 your king ֶמ֫ כ   62 ַמל 

ֶהם 3mp 1 in them ב ְּ  63 בָּ

 64 ִעירֹו 3ms 1 his city ִעיר

ֶלְך ִיְך 2fs 2 your kings ֶמ֫ ַכ֫ לָּ  65 מ 

 66 ִבּתֹו 3ms 1 his daughter ַבת

ה ִּתי 1cs 1 my woman ִאשָּ  67 ִאש 

ִית ָך 2ms 1 your house ַב֫  68 ֵבית 

ֶלְך ַכי 1cs 2 my kings ֶמ֫ לָּ  69 מ 

 70 ִבי 1cs 1 in me ב ְּ

 71 ִבִּתי 1cs 1 my daughter ַבת

נֹוַתי 1cs 2 my daugthers ַבת  72 ב 

ֶלְך יָך 2ms 2 your kings ֶמ֫ ֶכ֫ לָּ  73 מ 

 74 ִעיִרי 1cs 1 my city ִעיר

ה ינּו 1cp 2 our women ִאשָּ ֵש֫  75 נָּ

ְך 2fs 1 with you ֵאת  76 ִאּתָּ

ֶפר ן 3fp 1 their book ֵס֫ רָּ  77 ִספ 

 78 ִשיֵריֶכם 2mp 2 your songs ִשיר

 79 ֲעֵליֶכן 2fp 2 on you ַעל

ֶכם 2mp 1 to you ל ְּ  80 לָּ

ר בָּ יהְָּּ 3fs 2 her words דָּ ֶר֫ בָּ  81 ד 

ינּו 1cp 2 to us ֶאל  82 ֵאֵל֫

 83 ֵאַלי 1cs 2 to me ֶאל

 84 ִמֶכם 2mp 1 from you ִמן

ִית יָך 2ms 2 your houses ַב֫ ֶּת֫  85 בָּ

ְך 2fs 1 to you ל ְּ  86 לָּ

 87 ַעֵמְך 2fs 1 your people ַעם

ּה 3fs 1 to her ל ְּ  88 לָּ

ֶהן 3fp 1 to them ל ְּ  89 לָּ

ח ינּו 1cp 2 our brothers אָּ  90 ַאֵח֫

ֶפר ֵריֶהם 3mp 2 their books ֵס֫  91 ִספ 

ב יהְָּּ 3fs 1 her father אָּ ִב֫  92 אָּ

Word PGN T Trans Word  

֫מֹוהְָּּ 3fs 1 like her כ ְּ  93 כָּ

יָך 2ms 2 your gods/God ֱאֹלִהים  94 ֱאֹלֶה֫

 95 ִשיִרי 1cs 1 my song ִשיר

ָך 2ms 1 from you ִמן  96 ִממ 

 97 ֵמֶהן 3fp 1 from them ִמן

ּה 3fs 1 her city ִעיר  98 ִעירָּ

֫מֹוִני 1cs 1 like me כ ְּ  99 כָּ

ָך 2ms 1 to you ל ְּ  100 ל 

ֶדש ָך 2ms 1 your holiness ק ֫ ש  ד   101 קָּ

ָך 2ms 1 your people ַעם  102 ַעמ 

ה תֹו 3ms 1 his law ּתֹורָּ  103 ּתֹורָּ

ה 3fs 1 from her ִמן נָּ  104 ִמֶמ֫

 105 ִשיַרי 1cs 2 my songs ִשיר

ֶפר ֵריֶהן 3fp 2 their books ֵס֫  106 ִספ 

ה נָּ נּו 1cp 1 our year שָּ ֵת֫ נָּ  107 ש 

 108 ִעמֹו 3ms 1 with him ִעם

יהְָּּ 3fs 2 her horses סּוס  109 סּוֶס֫
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Chapter 10 
Lexical Translation Construct 

ה ֵשי women of, wives of ִאשָּ  1 נ 

ה כָּ רָּ ַכת blessing of, gift of ב   2 ִבר 

ֵקן ֵני elders of זָּ  3 ִזק 

ִית ֵּתי houses of, households of ַב֫  4 בָּ

ה ֶשת woman of, wife of ִאשָּ  5 ֵא֫

 6 ַדל poor (of), weak (of), needy (of) ַדל

ם כָּ  חָּ
wise of, skillful of, 

experienced of 
 7 ֲחַכם

ח  8 ֲאִחי brother of אָּ

ֵבַחְּ ַבח altar of ִמז   9 ִמז 

ֶשה ֵשה difficult of, hard of, severe of קָּ  10 ק 

בּול  ג 
border (of), boundary (of), 

territory (of) 
בּול  11 ג 

ַער  12 ַשֲעֵרי gates of ַש֫

ֶדש ֵשי holiness (of), holy things (of) ק ֫ ד   13 קָּ

ִין  14 ֵעיֵני eyes of ַע֫

נֹות daughters of ַבת  15 ב 

ֶפש  ֶנ֫
souls of, lives of, persons of, 

necks of, throats of 
שֹות  16 ַנפ 

א בָּ אֹות hosts of, armies of, wars of צָּ  17 ִצב 

ִלי  כ 
vessel (of), implement (of), 

weapon (of) 
ִלי  18 כ 

ִים  19 ֵמי water of ַמ֫

ֶרב בֹות swords of ֶח֫  20 ַחר 

ֶדש ֵשי months of, new moons of ח ֫ ד   21 חָּ

ה חָּ פָּ ַפַחת family of, clan of ִמש   22 ִמש 

ֵרי mountains of, hills of ַהר  23 הָּ

 24 ֶבן־ son of ֵבן

יגֹויְֵּ nations of, peoples of גֹוי  25 

ִיל  26 ֵחיל strength of, wealth of, army of ַח֫

 ַהר
mountain (of), hill (of), hill 

country (of) 
 27 ַהר

ַער ַער gate (of) ַש֫  28 ַש֫

ֶלְך ֶלְך king (of), ruler (of) ֶמ֫  29 ֶמ֫

Lexical Translation Construct 

ֵני sons of ֵבן  30 ב 

ה ֵהמָּ  31 ַבֲהמֹות animals of, beasts of, cattle of ב 

ם ֵמי bloods of [=’shed blood of’] דָּ  32 ד 

ֶפה ֵפה beautiful of [ms] יָּ  33 י 

ֶלד ֶלד child (of), boy (of), youth (of) ֶי֫  34 ֶי֫

אֵשי heads of, tops of, chiefs of ר אש  35 רָּ

ן נָּ  36 ֲעַנן clouds of, cloud mass of עָּ

ַעט ַעט little (of), few (of) מ   37 מ 

ֶבד ֵדי slaves of, servants of ֶע֫  38 ַעב 

 39 ֵעץ tree (of), wood (of) ֵעץ

ֶות  40 מֹות death of מָּ֫

 41 ֵשם name (of), reputation (of) ֵשם

ה מָּ חָּ ֲחמֹות wars of, battles of, struggles of ִמל   42 ִמל 

ִית  43 ֵבית house of, household of ַב֫

 44 ֵלב heart (of), mind (of), will (of) ֵלב

ה מָּ כ  ַמת wisdom of, skill of חָּ כ   45 חָּ

ֶהל ֶהל tent (of) א ֫  46 א ֫

ל־ all of, each of, every one of כ ל  47 כָּ

ל לֵהיכְַּ temple of, palace of ֵהיכָּ  48 

ֵשי men of, husbands of ִאיש  49 ַאנ 

ֶרב ֶרב sword (of) ֶח֫  50 ֶח֫

 51 ֵעת time (of), point of time (of) ֵעת

ֶפר  ֵס֫
books of, scrolls of, 

documents of 
ֵרי  52 ס פ 

ֶגל ֶגל foot (of) ֶר֫  53 ֶר֫

ֹות ֹות commandments (of) ִמצ   54 ִמצ 

ֶדה ֵדה field of, pasture land of שָּ  55 ש 

ֶרְך ֶרְך way (of), road (of), journey (of) ֶד֫  56 ֶד֫

ֵטיש פ ְּ ones who judge (of), judges (of) ש ֵפט  57 

ֶפש  ֶנ֫
soul (of), life (of), person (of), 

neck (of), throat (of) 
ֶפש  58 ֶנ֫

 59 ִאיש man (of), husband (of) ִאיש
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Lexical Translation Construct 

ר שָּ ַשר flesh of, meat of, skin of  בָּ  60 ב 

 61 טֹוב good (of), pleasant (of) טֹוב

ֶהל  62 ֳאהֵלי tents of א ֫

ֶרץ ֶרץ land (of), earth, ground (of) ֶא֫  63 ֶא֫

 64 ֵאל God (of), god (of) ֵאל

 65 ִפי mouth of, opening of ֶפה

ֶפה ַפת beautiful of [fs] יָּ  66 י 

 67 קֹול voice (of), sound (of), noise (of) קֹול

ב  68 ֲאִבי father of, ancestor of אָּ

דֹון  69 ֲאדֹוֵני lords of, masters of אָּ

ם  70 ַדם blood of דָּ

ח  71 ֲאֵחי brothers of אָּ

 72 יֹום day (of) יֹום

ֶסף ֶסף silver (of), money (of) ֶכ֫  73 ֶכ֫

 74 ַמֵטה staff of, rod of, tribe of ַמֶטה

 75 גֹוי nation (of), people (of) גֹוי

ם כָּ  חָּ
wise of, skillful of, 

experienced of 
ֵמי  76 ַחכ 

ה נָּ ַנת year of שָּ  77 ש 

 78 ֲעֵצי trees of ֵעץ

ֶרְך ֵכי ways of, roads of, journeys of ֶד֫  79 ַדר 

 80 ַרב great (of), many (of) ַרב

 81 רּוַחְּ spirit (of), wind (of), breath (of) רּוַחְּ

 82 ֵאש fire (of) ֵאש

ה חָּ פָּ חֹות families of, clans of ִמש  פ   83 ִמש 

את  84 ַחַטאת sin of, sin offering of ַחטָּ

 85 ש ֵפט one who judges (of), a judge (of) ש ֵפט

ט פָּ  ִמש 
judgments of, decisions of, 

ordinances of, 

laws of, customs of, manners of 
ֵטי פ   86 ִמש 

ה  ּתֹורָּ
law of, instruction of, 

teaching of, custom of 
 87 ּתֹוַרת

 88 ִשיר song (of) ִשיר

מֹות names of, reputation s of ֵשם  89 ש 

Lexical Translation Construct 

 90 ַמטֹות staffs of, rods of, tribes of ַמֶטה

 91 כ ֵהן priest (of) כ ֵהן

ֵבי enemies of א ֵיב  92 א י 

ֵניכ ֲהְּ priests of כ ֵהן  93 

ר בָּ ַבר word of, matter of, thing of דָּ  94 ד 

את  95 ַחט את sins of, sin offerings of ַחטָּ

ֶדה ֵדי fields of, pasture lands of שָּ  96 ש 

דֹון  97 ֲאדֹון lord of, master of אָּ

ֶחם ֶחם bread (of), food (of) ֶל֫  98 ֶל֫

 99 ַעֵמי peoples of ַעם

ם ם sea (of) יָּ  100 יָּ

ה ֵהמָּ  101 ֶבֱהַמת animal(s) of, beast(s) of, cattle of ב 

ִין  102 ֵעין eye of, spring of ַע֫

תטֹובְַּ good (of), pleasant (of) טֹוב  103 

ה וָּ ַות commandment of ִמצ   104 ִמצ 

ר שָּ  יָּ
upright of, just of, level of, 

straight of [mp] 
ֵרי  105 ִיש 

ִביא ִביֵאי prophets of נָּ  106 נ 

ֶבד ֶבד slave (of), servant (of) ֶע֫  107 ֶע֫

דֹול דֹול great of, big of, large of גָּ  108 ג 

 ַשר
chief official (of), ruler (of), 

prince (of) 
 109 ַשר

ֶלְך ֵכי kings of, rulers of ֶמ֫  110 ַמל 

א בָּ  צָּ
host of, army of, war of, 

service of 
ה בָּ  111 צ 

ֶסד  ֶח֫
loyalty (of), faithfulness (of), 

steadfast love (of), 

lovingkindness (of) 
ֶסד  112 ֶח֫

ה מָּ ַמת ground of, land of  ֲאדָּ  113 ַאד 

ֶדש ֶדש month (of), new moon (of) ח ֫  114 ח ֫

ִין  115 ֵעינ ת springs of ַע֫

ֵמי days (of) יֹום  116 י 

ִני  עָּ
poor ones of, humble ones of, 

afflicted ones of 
 117 ֲעִנֵיי

ֶמן ֶמן oil (of), fat (of) ֶש֫  118 ֶש֫
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Lexical Translation Construct 

ב  119 ֲאבֹות fathers of, ancestors of אָּ

ֶבן ֶבן stone (of)  ֶא֫  120 ֶא֫

בֹוד  כָּ
glory of, splendor of, honor of, 

abundance of 
בֹוד  121 כ 

 122 ַבת daughter (of) ַבת

יסּוֵסְּ horses (of) סּוס  123 

ד  124 ַיד hand of; side of, powerְּof יָּ

ה  125 ע ַלת whole burnt offering of ע לָּ

 126 ִעיר city (of), town (of) ִעיר

ֶגל ֵלי feet of ֶר֫  127 ַרג 

ִים ַמ֫ ֵמי heaven of, sky of שָּ  128 ש 

 129 סּוס horse (of) סּוס

ֶבן ֵני stones of  ֶא֫  130 ַאב 

ִרים ֵרי cities of, towns of עָּ  131 עָּ

 קֹול
voices (of), sounds (of), noises 

(of) 
תק ֹלְּ  132 

ֶסד ֵדי loyal actions of ֶח֫  133 ַחס 

ד ֵדי hands of יָּ  134 י 

 135 צ אן flock(s)ְּ (of) צ אן

ִנים ֵני face of, front of פָּ  136 פ 

 137 ר אש head (of), top (of), chief (of) ר אש

ֶרץ צֹות lands of ֶא֫  138 ַאר 

ֻאם  נ 
utterance (of), announcement 

(of), revelation (of) 
ֻאם  139 נ 

ה נָּ ֵני years of שָּ  140 ש 

 141 ַעם people (of) ַעם

קֹום קֹום place of, location of מָּ  142 מ 

ֶלד ֵדי children of, boys of, youths of ֶי֫  143 ַיל 

דֹוש דֹוש holy of, set apart of קָּ  144 ק 

 145 ַאף nostril (of), nose (of); anger (of) ַאף

ֶדש ֶדש holiness (of), holy thing (of) ק ֫  146 ק ֫

 147 ֱאֹלֵהי God of, gods of ֱאֹלִהים

ט פָּ  ִמש 
judgment of, decision of, 

ordinance of, 

law of, custom of, manner of 
ַפט  148 ִמש 

Lexical Translation Construct 

ִרית ִרית covenant (of) ב   149 ב 

ר בָּ  ִמד 
wilderness of, desert of, 

pasture of 
ַבר  150 ִמד 

ֶוְך  151 ּתֹוְך middle of, center of ּתָּ֫

ב ַבב heart of, mind of, will of ֵלבָּ  152 ל 

ֶפר  ֵס֫
book (of), scroll (of), 

document (of) 
ֶפר  153 ֵס֫

ר בָּ ֵרי words of, matters of, things of דָּ  154 ִדב 

ִלי  כ 
vessels of, implements of, 

weapons of 
ֵלי  155 כ 

ב הָּ ַהב gold of זָּ  156 ז 
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Chapters 13–14 
ה ְּ QP3fs she found מצא אָּ צ   1 מָּ

ם QP2mp you ate אכל ֶּתֶּ֔  2 ֲאַכל 

ם׃ QP2mp you did עשה  3 ֲעִשיֶתֶֽ

֣יּו QP3cp they were היה  4 הָּ

֥בּו QP3cp they lay down שכב כ   5 שָּ

ם QP2mp you went הלך ֶּתֶּ֔  6 ֲהַלכ 

ִּתי QP1cs I ate אכל ל  ַכ֣  7 אָּ

ן׃ QP3ms he is old זקן ֵָקֶֽ  8 זָּ

֖נּו QP3cp they built בנה  9 בָּ

יִתי QP1cs I went up עלה ִלִ֛  10 עָּ

יתְָּּ QP2ms you saw ראה ִאֶּ֔  11 רָּ

֣חּו QP3cp they took לקח ק   12 לָּ

ֶּתם ְּ QP2mp you returned שּוב  13 ַשב 

֣שּו QP3cp they did עשה  14 עָּ

ְּ QP2ms you reign מלך ּתָּ כ  ַל   15 מָּ

ה QP3fs she rose קּום מָּ ֥  16 קָּ

אנּו QP1cp we entered בֹוא ָּ֤  17 בָּ

ה QP3fs she returned שּוב בָּ ֣  18 שָּ

ם QP2mp you saw ראה ִאיֶתֶ֑  19 ר 

ם QP2mp you were היה  20 ֱהִייֶת֖

נּו QP1cp we appointed פקד ד  ַָק֣  21 פָּ

את QP2fs you found מצא צֶָּּ֔  22 מָּ

נּו ְּ QP1cp we died מּות ת   23 ַמ 

תּו QP3cp they died מּות  24 ֵמֵ֗

ית QP2fs you did עשה ִשֶ֑  25 עָּ

ְּ QP2ms you lifted נשא אתָּ שָָּׂ֜  26 נָּ

ְּ QP2ms you were היה יתָּ ִיִ֬  27 הָּ

א QP3ms he found מצא ֥ צָּ  28 מָּ

מּו QP3cp they rose קּום ִ֛  29 קָּ

ּו׃ QP3cp they saw ראה אֶֽ  30 רָּ

ם QP2mp you stood עמד ֶּתָּ֤  31 ֲעַמד 

ְּ QP2ms you called קרא אתָּ ֣ רָּ  32 קָּ

֥לּו QP3cp they went up עלה  33 עָּ

נּו QP1cp we put ִשים מ   34 ַשַׂ֧

ם QP2mp you found מצא אֶת֖ צָּ  35 מ 

ה QP3ms he saw ראה אָּ   36 רָּ

ה QP3ms he went up עלה לֶָּּ֔  37 עָּ

קּו ְּ QP3cp they are strong חזק ז  ֶֽ  38 חָּ

ה QP3fs she built בנה ֣ תָּ נ   39 בָּ

ְּ QP2ms you found מצא אתָּ ָּ֤ צָּ  40 מָּ

ֵל֖א QP3ms he is full מלא  41 מָּ

֣ה QP3ms he was היה יָּ  42 הָּ

ה ְּ QP2ms you lifted נשא אתָּ שָּ   43 נָּ

ת QP3ms he died מּות  44 ֵמָׂ֜

ְּ QP2ms you entered בֹוא אתָּ ֣  45 בָּ

ה QP2ms you built בנה תָּ ִנֶּ֔  46 בָּ

ם QP2mp you crossed עבר ֶּת֖  47 ֲעַבר 

ִיָּ֤יִתי QP1cs I was היה  48 הָּ

֣ה QP3ms she gave נתן נָּ ת   49 נָּ

יִתי QP1cs I did עשה ִשֶּ֔  50 עָּ

ִּתי QP1cs I put ִשים מ   51 ַש֣

יתְָּּ QP2ms you went up עלה ִל֖  52 עָּ

ם QP2mp you built בנה ִניֶתֶּ֔  53 ב 

ה QP3ms he did עשה שֶָּּ֔  54 עָּ

ה QP3fs she entered בֹוא אָּ  55 בֶָּּ֔

ה QP3fs she bore ילד דָּ ֣ל   56 יָּ

ִּתי QP1cs I rose קּום מ   57 ַק֖

ְּ QP2fs you know ידע ַעּת  ַד֖  58 יָּ

֥לּו QP3cp they fell נפל פ   59 נָּ

ית QP2fs you went up עלה ִל֥  60 עָּ

אִתי QP1cs I found מצא ָּ֤ צָּ  61 מָּ

ְּ QP2ms you did עשה יתָּ ִש֣  62 עָּ

ב QP3ms he returned שּוב ֥  63 שָּ
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רּו QP3cp they remembered זכר כ  ָ֭  64 זָּ

יִתי QP1cs I saw ראה ִאִ֛  65 רָּ

ִי֖ית QP2fs you were היה  66 הָּ

ם QP2mp you gave נתן ַתֶּת֥  67 נ 

אִתי QP1cs I went out יצא ֣ צָּ  68 יָּ

ן QP3ms he gave נתן ַת֥  69 נָּ

ה QP3fs she rested שבת ִ֛ תָּ ב   70 שָּ

ִּתי QP1cs I gave נתן ַת   71 נָּ

ה QP3fs she lifted נשא ֥ אָּ ש   72 נָּ

ם QP2mp you went up עלה  73 ֲעִליֶת֥

ם QP2mp you put ִשים ֶּת֖  74 ַשמ 

ם QP2mp you said אמר ֶּת֖  75 ֲאַמר 

ִנִ֛יִתי QP1cs I built בנה  76 בָּ

בּו QP3cp they returned שּוב ֖  77 שָּ

ְּ QP2ms you are full מלא ֵלֶ֑אתָּ  78 מָּ

ם QP2mp you entered בֹוא אֶת֣  79 בָּ

֖נּו QP3cp they gave נתן ת   80 נָּ

א QP3ms he lifted נשא ֥ שָּ  81 נָּ

ינּו QP1cp we went up עלה ִלֶּ֔  82 עָּ

ינּו QP1cp we were היה ִי֖  83 הָּ

נּו QP1cp we returned שּוב ב   84 ַש֖

ְּ QP2ms you kept שמר ּתָּ ר  ַמֵ֗  85 שָּ

ה QP3fs she put ִשים מָּ ֖  86 שָּ

ה QP3fs she is heavy כבד ֥ דָּ ב  ֶֽ  87 כָּ

׃ QP2ms you built בנה יתָּ ִנֶֽ  88 בָּ

נּו QP1cp we said אמר ר  ַמ   89 אָּ

ה QP3fs she went up עלה ֣ תָּ ל   90 עָּ

ינּו QP1cp we did עשה ִשָּ֤  91 עָּ

ב QP3ms he sat ישב ַש֣  92 יָּ

ה QP3fs she was היה ֥ תָּ י   93 הָּ

א QP3ms he entered בֹוא ֣  94 בָּ

ְּ QP2fs you put ִשים ּת  מ   95 ַשָּ֤

ן QP2fp you did עשה  96 ֲעִשיֶת֖

ם QP3ms he put ִשים ֣  97 שָּ

ה QP2ms you gave נתן ּתָּ ַת֣  98 נָּ

ִּתי QP1cs I returned שּוב ב   99 ַשָׂ֜

אּו QP3cp they entered בֹוא ַׂ֧  100 בָּ

ְּ QP2ms you went out יצא אתָּ ֥ צָּ  101 יָּ

ה QP2ms you saw ראה תָּ ִאִ֡  102 רָּ

את QP2fs you entered בֹוא ֖  103 בָּ

נּו QP1cp we gave נתן ַת֥  104 נָּ

ה ְּ QP3fs she saw ראה ֲאתָּ  105 רָּ

אִתי QP1cs I entered בֹוא ָּ֤  106 בָּ

ְּ QP2fs you heard שמע ַעּת  ַמ֣  107 שָּ

ִּתי QP1cs I wrote כתב ב  ַת֖  108 כָּ

ה QP3fs she did עשה ָּ֤ תָּ ש   109 עָּ

ם QP3ms he rose קּום ֥  110 קָּ

ְּ QP2ms you rose קּום ּתָּ מ   111 ַק֖

ָּ֤ה QP3ms he built בנה נָּ  112 בָּ

ד QP3ms he fathered ילד ַל֖  113 יָּ

֖חּו QP3cp they sent שלח ל  ֶֽ  114 שָּ

ִּתי QP1cs I heard שמע ע  ַמ֖  115 שָּ

ה QP3fs she died מּות תָּ  116 ֵמֶּ֔

ְּ QP2fs you took לקח ַחּת  ַקֵ֗  117 לָּ

ם QP2mp you rose קּום ֶּתֵ֗  118 ַקמ 

֥מּו QP3cp they put ִשים  119 שָּ

ית QP2fs you saw ראה ִאֶ֑  120 רָּ

נּו QP1cp we rose קּום מ  ֵ֗  121 ַקָׂ֜

ְּ ?QP2ms+? did you put ִשים ּתָּ מ   122 ֲהַש֣

ינּו QP1cp we saw ראה ִאָׂ֜  123 רָּ

ְּ QP2ms you gave נתן ּתָּ ַת֣  124 נָּ

ְּ QP2ms you returned שּוב ּתָּ ב  ֵ֗  125 ַשָׂ֜
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Chapters 14–15 
לְּ֫   QP3cp אכל כ  ֶֽ ּואָּ  1 

כְַּ֫   QP2fs זכר ְּזָּ ּת  ר   2 

֫פְּ   QP3cp רדף ד  ֶֽ ּורָּ  3 

ְּ֫   QP3fs ילד דָּ ל  ֶֽ היָּ  4 

ְּ   QP3fs ראה ֲאתָּ֫ הרָּ  5 

ְּ   QP2ms כרת ּתָּ ַר֫  6 כָּ

צּו   QP3cp רּוץ ֫  7 רָּ

ב ְּ֫   QI1cs שבר רֶאש   8 

ב ְּ֫   QI3fs/2ms קבץ ץִּתק   9 

ה   QP3fs ִשים מָּ  10 שָּ֫

ּתְָּּ   QP2ms שמע ע  ַמ֫  11 שָּ

ְּ   QP3fs בנה תָּ֫ נ  ֶֽ הבָּ  12 

ְּ   QP2ms עשה יתָּ ִש֫  13 עָּ

כְָּּ֫   QP3fs הלך ל  ֶֽ ההָּ  14 

נּו   QP1cp שמר ר  ַמ֫  15 שָּ

אנּו   QP1cp יצא צָּ֫  16 יָּ

֫תְּ   QI2mp כרת ר  ּוִּתכ   17 

בְּ֫   QP3cp סבב ב  ֶֽ ּוסָּ  18 

ִּתי   QP1cs שלח ח  ַל֫  19 שָּ

ְּ   QP2mp עשה םֲעִשיֶת֫  20 

ְּ֫   QP3ms קּום םקָּ  21 

 22 ַס֫בֹונּו   QP1cp סבב

ְּ   QP2mp עבד ֶּת֫ םֲעַבד   23 

לְּ֫   QP3cp עלה ּועָּ  24 

֫רֹונּו   QP1cp ארר  25 אָּ

ר ְּ֫   QI1cs דרש שֶאד   26 

ְּ   QP2ms סבב  27 ַס֫בֹותָּ

לְָּּ֫   QP3ms כלה הכָּ  28 

סנְָּּ֫   QP3ms נּוס  29 

רְּ֫   QP3cp ארר ר  ֶֽ ּואָּ  30 

ה   QP3fs שּוב בָּ  31 שָּ֫

ּתְָּּ   QP2ms זכר ר  ַכ֫  32 זָּ

ַתְּ֫   QP3ms נתן ןנָּ  33 

֫פְּ   ?+QI2mp שרף ר  ּוֲהִתש   34 

כְּ֫   QI3mp מלך ל  ּוִימ   35 

ְּ   QP3fs היה תָּ֫ י  ֶֽ ההָּ  36 

כ ְּ֫   ?+QI3ms מכר רֲהִימ   37 

֫אְּ   QP3cp ראה ּורָּ  38 

בְִּ֫   QI2fs כתב ּת  יִּתכ   39 

ְּ   QP3ms כתב ַת֫ בכָּ  40 

טְָּּ֫   QP2fs חטא אתחָּ  41 

מ ְּ֫   QI1cp שמר רִנש   42 

אִתי   QP1cs נשא שָּ֫  43 נָּ

ה   QI(2/3)fp זכר נָּ ר  כ ֫  44 ִּתז 

רּו   QP3cp ִשיר  45 שָּ֫

ְּ   QP2fp ישב ֶּת֫ ַשב  ןי   46 

כ ְּ֫   ?+QI3fs/2ms זכר רֲהִתז   47 

נְּ֫   QP3cp בנה ּובָּ  48 

ִּתי   QP1cs קבץ צ  ַב֫  49 קָּ

ְּ   QP2mp שלל םַשּלֹוֶת֫  50 

רְּ֫   QI3mp שמר מ  ּוִיש   51 

רְּ֫   QI2mp מכר כ  ּוִּתמ   52 

ר ְּ֫   QI1cs שרף ףֶאש   53 

תּו   QP3cp ִשית  54 שָּ֫

ד ְּ֫   QI3ms רדף ףִיר   55 

נּו   QP1cp זכר ר  ַכ֫  56 זָּ

כְּ֫   QP3cp הלך ל  ֶֽ ּוהָּ  57 

אּו   QP3cp בֹוא  58 בָּ֫

ִּתי   QP1cs ִשים מ   59 ַש֫
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Chapters 14–16b 
֫אְּ   QI2mp מצא צ  ּוִּתמ   1 

ֲע֫קְּ   QI2mp צעק ּוִּתצ   2 

ְּ֫   QP3ms קּום םקָּ  3 

ַחְּ֫   QI3fs/2ms שחט טִּתש   4 

֫פְּ   ?+QI2mp שרף ר  ּוֲהִתש   5 

֫רֹונּו   QP1cp ארר  6 אָּ

ִּתי   QP1cs ִשים מ   7 ַש֫

אּו   QP3cp בֹוא  8 בָּ֫

֫אְּ   QP3cp ראה ּורָּ  9 

ְּ   QP2ms סבב  10 ַס֫בֹותָּ

ְּ   QP3fs ראה ֲאתָּ֫ הרָּ  11 

 12 ַס֫בֹונּו   QP1cp סבב

לְֶּ֫   QI3ms כלה הִיכ   13 

לְּ֫   QP3cp אכל כ  ֶֽ ּואָּ  14 

אִתי   QP1cs נשא שָּ֫  15 נָּ

טְָּּ֫   QP2fs חטא אתחָּ  16 

ַאְּ֫   QI3fs/2ms גאל לִּתג   17 

ה   QI(2/3)fp שמע נָּ ע  ַמ֫  18 ִּתש 

נְּ֫   QI3mp קנה ּוִיק   19 

בְּ֫   QI3mp רבה ּוִיר   20 

ְּ֫   QI1cs קרא רָּ אֶאק   21 

נְֶּ֫   QI1cp בנה הִנב   22 

נְּ֫   QI3mp בנה ּוִיב   23 

ַתְּ֫   QP3ms נתן ןנָּ  24 

ֲחרְּ֫   QI3mp בחר ּוִיב   25 

ְּ   QP2mp עבד ֶּת֫ םֲעַבד   26 

בְּ֫   QP3cp סבב ב  ֶֽ ּוסָּ  27 

לְּ֫   QP3cp עלה ּועָּ  28 

ה   QP3fs שּוב בָּ  29 שָּ֫

ְּ   QP2mp עשה םֲעִשיֶת֫  30 

רּו   QP3cp ִשיר  31 שָּ֫

ה   QI(2/3)fp מצא אנָּ ֶצ֫  32 ִּתמ 

ְּ   QP2mp שלל םַשּלֹוֶת֫  33 

רְּ֫   QP3cp ארר ר  ֶֽ ּואָּ  34 

צּו   QP3cp רּוץ ֫  35 רָּ

ַאְּ֫   QI3ms שאל לִיש   36 

כ ְּ֫   ?+QI3ms מכר רֲהִימ   37 

ַטְּ֫   QI1cp בטח חִנב   38 

ְּ   QP2ms עשה יתָּ ִש֫  39 עָּ

ְּ   QP2ms כרת ּתָּ ַר֫  40 כָּ

לְָּּ֫   QP3ms כלה הכָּ  41 

ַעְּ֫   QI3ms בער רִיב   42 

ְּ   QP3fs בנה תָּ֫ נ  ֶֽ הבָּ  43 

ה   QP3fs ִשים מָּ  44 שָּ֫

ְּ   QP3fs היה תָּ֫ י  ֶֽ ההָּ  45 

נְּ֫   QP3cp בנה ּובָּ  46 

ּתְָּּ   QP2ms שמע ע  ַמ֫  47 שָּ

אנּו   QP1cp יצא צָּ֫  48 יָּ

כ ְּ֫   ?+QI3fs/2ms זכר רֲהִתז   49 

לְַּ֫   QI3fs/2ms שלח חִּתש   50 

ִּתי   QP1cs שלח ח  ַל֫  51 שָּ

ה   QI(2/3)fp בכה ינָּ ֶכ֫  52 ִּתב 

כְּ֫   QP3cp הלך ל  ֶֽ ּוהָּ  53 

סנְָּּ֫   QP3ms נּוס  54 

תּו   QP3cp ִשית  55 שָּ֫

ַמְּ֫   QI1cs שמח חֶאש   56 

כְָּּ֫   QP3fs הלך ל  ֶֽ ההָּ  57 

ּ֫תְּ   QI3mp שתה ּוִיש   58 
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Chapter 16a–d 
רְּ֫   QI2mp עבר ּוַּתַעב   1 

ְּ   QI1cp ִשים ִש֫ יםנָּ  2 

֫שּובּו   QI3mp שּוב  3 יָּ

ִּתי   QP1cs קּום מ   4 ַק֫

רי אַמְּ֫   QI3ms אמר  5 

ְּ֫   QP3ms רּוץ ץרָּ  6 

די אבְַּ֫   QI3ms אבד  7 

ה   QI(2/3)fp קּום ינָּ קּוֶמ֫  8 ּת 

ִבי   QI2fs סבב ס ֫  9 ּתָּ

ַחְּ֫   QI3fs/2ms שחט טִּתש   10 

נְּ֫   QI1cp נּוס ּוסנָּ  11 

ְּ   QI1cp ִשיר ִש֫ ירנָּ  12 

ּ֫תְּ   QI3mp שתה ּוִיש   13 

ינּו   QI2mp ִבין ִב֫  14 ּתָּ

ַמְּ֫   QI1cs שמח חֶאש   15 

ֲעקּו   QI2mp צעק  16 ִּתצ 

רְּ֫   QI3ms רּום ּוםיָּ  17 

לְֶּ֫   QI3ms כלה הִיכ   18 

ה   QI(2/3)fp שמע נָּ ע  ַמ֫  19 ִּתש 

ה   QI(2/3)fp תמם ינָּ ַתֶמ֫  20 ּת 

בְּ֫   QI3mp עזב ּוַיַעז   21 

נְֶּ֫   QI1cp בנה הִנב   22 

גַּתֲהר ְּ֫   QI3fs/2ms הרג  23 

לְַּ֫   QI3fs/2ms שלח חִּתש   24 

ַאְּ֫   QI3fs/2ms גאל לִּתג   25 

ְּ   QI3ms ִשית ִש֫ יתיָּ  26 

רְּ֫   QI3ms רּוץ ּוץיָּ  27 

֫סְּ   QI1cs סּור ּוראָּ  28 

֫בֹוִאי   QI2fs בֹוא  29 ּתָּ

ַאְּ֫   QI3ms שאל לִיש   30 

לְִּ֫   QI2fs אכל יּת אכ   31 

נְּ֫   QI3mp בנה ּוִיב   32 

גֶאֱהר ְּ֫   QI1cs הרג  33 

ְּ֫   QI1cs קרא רָּ אֶאק   34 

רּו   QP3cp סּור  35 סָּ֫

֫אְּ   QI2mp מצא צ  ּוִּתמ   36 

ְּ   QP2mp נּוס ֶּת֫ םַנס   37 

ה   QI(2/3)fp עמד נָּ ד   38 ַּתֲעמ ֫

ה   QI(2/3)fp אכל נָּ ל   39 ּת אַכ֫

ְּ   QI2fs ִשית ִש֫ יִתיּתָּ  40 

ִקְּ֫   QI2fs חזק יֶּתֶחז   41 

רּו   QP3cp גּור  42 גָּ֫

ְּ   QI1cs ִשים ִש֫ יםאָּ  43 

יִתי   QI2fs ִשית ִש֫  44 ּתָּ

ְּ   QI1cp ִשיר ִש֫ ירנָּ  45 

ה   QI(2/3)fp חזק נָּ ק   46 ֶּתֱחַז֫

דֶאֱעב ְּ֫   QI1cs עבד  47 

ףֶיֱאס ְּ֫   QI3ms אסף  48 

רְּ֫   QI1cs רּום ּוםאָּ  49 

בְּ֫   QI3mp רבה ּוִיר   50 

֫קּוִמי   QI2fs קּום  51 ּתָּ

נְּ֫   QI3mp קנה ּוִיק   52 

אּו   QP3cp בֹוא  53 בָּ֫

ַעְּ֫   QI3ms בער רִיב   54 

ְּ   QP2fs שּוב ּת  ב   55 ַש֫

בְּ֫   QI3fs/2ms בֹוא ֹואּתָּ  56 

ה   QI(2/3)fp מצא אנָּ ֶצ֫  57 ִּתמ 

נּו   QP1cp מּות ת   58 ַמ֫

רא ַמְּ֫   QI1cs אמר  59 
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Chapter 16 
עֶאַסְּ֫   QI1cs נסע  1 

ְּ   QP2mp נּוס ֶּת֫ םַנס   2 

֫אְּ   QI2mp יצא ּוֵּתצ   3 

בְּ֫   QI3mp רבה ּוִיר   4 

ַאְּ֫   QI3fs/2ms גאל לִּתג   5 

רי אַמְּ֫   QI3ms אמר  6 

כְּ֫   QI2mp הלך ּוֵּתל   7 

שִיגְַּ֫   QI3ms נגש  8 

֫קּוִמי   QI2fs קּום  9 ּתָּ

רא ַמְּ֫   QI1cs אמר  10 

עְּ֫   QI3mp נסע ּוִיס   11 

לְַּ֫   QI3fs/2ms שלח חִּתש   12 

֫אְּ   QI2mp מצא צ  ּוִּתמ   13 

ְּ֫   QI1cs קרא רָּ אֶאק   14 

בְּ֫   QI3fs/2ms בֹוא ֹואּתָּ  15 

עֵיַדְּ֫   QI3ms ידע  16 

ה   QI(2/3)fp מצא אנָּ ֶצ֫  17 ִּתמ 

בְִּ֫   QI2fs ישב יֵּתש   18 

רְּ֫   QI1cs רּום ּוםאָּ  19 

ה   QI(2/3)fp בכה ינָּ ֶכ֫  20 ִּתב 

רְּ֫   QI3ms רּום ּוםיָּ  21 

ְּ   QI3ms ִשית ִש֫ יתיָּ  22 

יְּ֫   QI3mp היה ּוִיה   23 

ה   QI(2/3)fp סבב ינָּ ֻסֶב֫  24 ּת 

חֶאַקְּ֫   QI1cs לקח  25 

גֶאֱהר ְּ֫   QI1cs הרג  26 

ְּ   QP2fs שּוב ּת  ב   27 ַש֫

עִיַסְּ֫   QI3ms נסע  28 

ֲחרְּ֫   QI3mp בחר ּוִיב   29 

ה   QI(2/3)fp עלה ינָּ  30 ַּתֲעֶל֫

ינּו   QI2mp ִבין ִב֫  31 ּתָּ

יִתי   QI2fs ִשית ִש֫  32 ּתָּ

ַחְּ֫   QI3fs/2ms שחט טִּתש   33 

ַטְּ֫   QI1cp בטח חִנב   34 

נּו   QP1cp מּות ת   35 ַמ֫

ה   QI(2/3)fp ירש נָּ ש   36 ִּתיַר֫

ה   QI(2/3)fp שמע נָּ ע  ַמ֫  37 ִּתש 

ְּ   QI2fs ִשית ִש֫ יִתיּתָּ  38 

ִבי   QI2fs סבב ס ֫  39 ּתָּ

רּו   QP3cp גּור  40 גָּ֫

ִּתי   QP1cs קּום מ   41 ַק֫

גַּתֲהר ְּ֫   QI3fs/2ms הרג  42 

נְּ֫   QI1cp נּוס ּוסנָּ  43 

֫אְּ   QI2mp חטא ּוֶּתֶחט   44 

ֶאְּ֫   QI3fs/2ms ראה הִּתר   45 

ְּ   QI3fs/2ms נשא אִּתשָּ֫  46 

בֶיֱאַהְּ֫   QI3ms אהב  47 

רְּ֫   QI2mp עבר ּוַּתַעב   48 

ּוַּתֲעלְּ֫   QI2mp עלה  49 

רְּ֫   QI3ms רּוץ ּוץיָּ  50 

עְּ֫   QI3mp נסע ּוִיס   51 

 52 ֵאֵרד   QI1cs ירד

ְּ   QP2ms שלל  53 ַשּ֫לֹותָּ

דֶאֱעב ְּ֫   QI1cs עבד  54 

ה   QI(2/3)fp קּום ינָּ קּוֶמ֫  55 ּת 

ְּ   QI1cp ישב בֵנֵש֫  56 

לְֶּ֫   QI3ms כלה הִיכ   57 

ףֶיֱאס ְּ֫   QI3ms אסף  58 

ְּ֫   QP3ms רּוץ ץרָּ  59 
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֫שּובּו   QI3mp שּוב  60 יָּ

ַמְּ֫   QI1cs שמח חֶאש   61 

בְִּ֫   QI3ms ִבין יןיָּ  62 

ֲע֫קְּ   QI2mp צעק ּוִּתצ   63 

ְּ   QI1cp נשא אִנשָּ֫  64 

נְּ֫   QI3mp בנה ּוִיב   65 

לְּ֫   QI3mp נפל ּוִיפ   66 

֫סְּ   QI1cs סּור ּוראָּ  67 

הֶאֱענְֶּ֫   QI1cs ענה  68 

ה   QI(2/3)fp עמד נָּ ד   69 ַּתֲעמ ֫

אְִּ֫   QI2fs יצא יֵּתצ   70 

דַנֲעמ ְּ֫   QI1cp עמד  71 

כְּ֫   QI3mp הלך ּוֵיל   72 

נְּ֫   QI3mp קנה ּוִיק   73 

ה   QI(2/3)fp חזק נָּ ק   74 ֶּתֱחַז֫

דֵּתלְֵּ֫   QI3fs/2ms ילד  75 

ִקְּ֫   QI2fs חזק יֶּתֶחז   76 

ְּ   QI1cs ִשים ִש֫ יםאָּ  77 

ְּ   QI3ms נתן ןִיֵּת֫  78 

ַאְּ֫   QI3ms שאל לִיש   79 

ה   QI(2/3)fp אכל נָּ ל   80 ּת אַכ֫

ה   QI(2/3)fp תמם ינָּ ַתֶמ֫  81 ּת 

לְִּ֫   QI2fs אכל יּת אכ   82 

רּו   QP3cp סּור  83 סָּ֫

נְֶּ֫   QI1cp בנה הִנב   84 

ַעְּ֫   QI3ms בער רִיב   85 

אּו   QP3cp בֹוא  86 בָּ֫

נְִּ֫   QI2fs נתן יִּתּת   87 

ְּ   QI3mp שמם ש ֫ מּויָּ  88 

ה   QI(2/3)fp נטה ינָּ  89 ִּתֶט֫

ְּ   QI1cp ִשיר ִש֫ ירנָּ  90 

ר   QI3ms ישר  91 ִייַש֫

עְּ֫   QI3mp רעה ּוִיר   92 

די אבְַּ֫   QI3ms אבד  93 

ּ֫תְּ   QI3mp שתה ּוִיש   94 

יַּתֲעלְִּ֫   QI2fs עלה  95 

דֵיֵרְּ֫   QI3ms ירד  96 

ְּ   QI1cp ִשים ִש֫ יםנָּ  97 

֫בֹוִאי   QI2fs בֹוא  98 ּתָּ

שִניַרְּ֫   QI1cp ירש  99 

בְּ֫   QI3mp עזב ּוַיַעז   100 

עִנגְַּ֫   QI1cp נגע  101 

עֵיַרְּ֫   QI3ms רעע  102 

ְּ   QI3ms עשה הַיֲעֶש֫  103 

ה   QI(2/3)fp לקח נָּ ח   104 ִּתַק֫
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Chapters 14-16 
אּו   QP3cp בֹוא  1 בָּ֫

שִניַרְּ֫   QI1cp ירש  2 

רְּ֫   QI2mp עבר ּוַּתַעב   3 

ה   QI(2/3)fp אכל נָּ ל   4 ּת אַכ֫

גֶאֱהר ְּ֫   QI1cs הרג  5 

ְּ   QI3ms עשה הַיֲעֶש֫  6 

ּ֫תְּ   QI3mp שתה ּוִיש   7 

עְּ֫   QI3mp רעה ּוִיר   8 

֫אְּ   QI2mp חטא ּוֶּתֶחט   9 

לְּ֫   QI3mp נפל ּוִיפ   10 

בְִּ֫   QI3ms ִבין יןיָּ  11 

ְּ   QI2fs ִשית ִש֫ יִתיּתָּ  12 

ִּתי   QP1cs קּום מ   13 ַק֫

שִיגְַּ֫   QI3ms נגש  14 

עֵיַדְּ֫   QI3ms ידע  15 

ְּ   QI3fs/2ms נשא אִּתשָּ֫  16 

לְֶּ֫   QI3ms כלה הִיכ   17 

ה   QI(2/3)fp תמם ינָּ ַתֶמ֫  18 ּת 

ְּ   QI1cp ִשים ִש֫ יםנָּ  19 

ְּ   QI1cp ִשיר ִש֫ ירנָּ  20 

עִיַסְּ֫   QI3ms נסע  21 

נְִּ֫   QI2fs נתן יִּתּת   22 

֫אְּ   QI2mp יצא ּוֵּתצ   23 

נְּ֫   QI3mp קנה ּוִיק   24 

ְּ֫   QP3ms רּוץ ץרָּ  25 

֫סְּ   QI1cs סּור ּוראָּ  26 

ְּ   QI1cs ִשים ִש֫ יםאָּ  27 

ה   QI(2/3)fp קּום ינָּ קּוֶמ֫  28 ּת 

דֶאֱעב ְּ֫   QI1cs עבד  29 

נְּ֫   QI3mp בנה ּוִיב   30 

בְִּ֫   QI2fs ישב יֵּתש   31 

ה   QI(2/3)fp עלה ינָּ  32 ַּתֲעֶל֫

ה   QI(2/3)fp ירש נָּ ש   33 ִּתיַר֫

ְּ   QI3ms ִשית ִש֫ יתיָּ  34 

דֵיֵרְּ֫   QI3ms ירד  35 

ה   QI(2/3)fp לקח נָּ ח   36 ִּתַק֫

֫קּוִמי   QI2fs קּום  37 ּתָּ

נְּ֫   QP1cp מּות ת  ּוַמ֫  38 

לְּ֫   QP3cp אכל כ  ֶֽ ּואָּ  39 

ְּ   QI3ms נתן ןִיֵּת֫  40 

ְּ   QP2mp נּוס ֶּת֫ םַנס   41 

חֶאַקְּ֫   QI1cs לקח  42 

רא ַמְּ֫   QI1cs אמר  43 

ְּ   QP2ms עשה יתָּ ִש֫  44 עָּ

ּתְָּּ   QP2ms שמע ע  ַמ֫  45 שָּ

ּוַּתֲעלְּ֫   QI2mp עלה  46 

בֶיֱאַהְּ֫   QI3ms אהב  47 

גַּתֲהר ְּ֫   QI3fs/2ms הרג  48 

רּו   QP3cp גּור  49 גָּ֫

רי אַמְּ֫   QI3ms אמר  50 

֫שּובּו   QI3mp שּוב  51 יָּ

ְּ   QP2ms כרת ּתָּ ַר֫  52 כָּ

נְּ֫   QP3cp בנה ּובָּ  53 

ה   QI(2/3)fp סבב ינָּ ֻסֶב֫  54 ּת 

ְּ   QP2mp עבד ֶּת֫ םֲעַבד   55 

בְּ֫   QI3fs/2ms בֹוא ֹואּתָּ  56 

צּו   QP3cp רּוץ ֫  57 רָּ

רְּ֫   QI3ms רּוץ ּוץיָּ  58 

כ ְּ֫   ?+QI3ms מכר רֲהִימ   59 
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ה   QI(2/3)fp בכה ינָּ ֶכ֫  60 ִּתב 

אּו   QP3cp בֹוא  61 בָּ֫

תּו   QP3cp ִשית  62 שָּ֫

כְָּּ֫   QP3fs הלך ל  ֶֽ ההָּ  63 

ְּ   QP3fs ראה ֲאתָּ֫ הרָּ  64 

רְּ֫   QI1cs רּום ּוםאָּ  65 

אנּו   QP1cp יצא צָּ֫  66 יָּ

כְּ֫   QI2mp הלך ּוֵּתל   67 

נְּ֫   QI1cp נּוס ּוסנָּ  68 

לְּ֫   QP3cp עלה ּועָּ  69 

דֵאֵרְּ֫   QI1cs ירד  70 

ֶאְּ֫   QI3fs/2ms ראה הִּתר   71 

לְִּ֫   QI2fs אכל יּת אכ   72 

ְּ   QP2mp עשה םֲעִשיֶת֫  73 

הֶאֱענְֶּ֫   QI1cs ענה  74 

ְּ   QI1cp נשא אִנשָּ֫  75 

ינּו   QI2mp ִבין ִב֫  76 ּתָּ

בְּ֫   QI3mp רבה ּוִיר   77 

֫בֹוִאי   QI2fs בֹוא  78 ּתָּ

יִתי   QI2fs ִשית ִש֫  79 ּתָּ

ה   QP3fs שּוב בָּ  80 שָּ֫

רְּ֫   QI3ms רּום ּוםיָּ  81 

֫פְּ   ?+QI2mp שרף ר  ּוֲהִתש   82 

אְִּ֫   QI2fs יצא יֵּתצ   83 

ה   QP3fs ִשים מָּ  84 שָּ֫

דֵּתלְֵּ֫   QI3fs/2ms ילד  85 

ְּ֫   QP3ms קּום םקָּ  86 

עְּ֫   QI3mp נסע ּוִיס   87 

כ ְּ֫   ?+QI3fs/2ms זכר רֲהִתז   88 

כְּ֫   QI3mp הלך ּוֵיל   89 

ְּ   QP2fs שּוב ּת  ב   90 ַש֫

יְּ֫   QI3mp היה ּוִיה   91 

רּו   QP3cp סּור  92 סָּ֫

ְּ   QI1cp ישב בֵנֵש֫  93 

עִנגְַּ֫   QI1cp נגע  94 

נְֶּ֫   QI1cp בנה הִנב   95 

עְּ֫   QI3mp נסע ּוִיס   96 

יַּתֲעלְִּ֫   QI2fs עלה  97 

ה   QI(2/3)fp נטה ינָּ  98 ִּתֶט֫

ְּ   QI1cp ִשיר ִש֫ ירנָּ  99 

דַנֲעמ ְּ֫   QI1cp עמד  100 

טְָּּ֫   QP2fs חטא אתחָּ  101 

ִבי   QI2fs סבב ס ֫  102 ּתָּ

֫אְּ   QP3cp ראה ּורָּ  103 

ִּתי   QP1cs שלח ח  ַל֫  104 שָּ

ְּ   QP3fs בנה תָּ֫ נ  ֶֽ הבָּ  105 

ִּתי   QP1cs ִשים מ   106 ַש֫

לְָּּ֫   QP3ms כלה הכָּ  107 

אִתי   QP1cs נשא שָּ֫  108 נָּ

רּו   QP3cp ִשיר  109 שָּ֫

עֶאַסְּ֫   QI1cs נסע  110 

ְּ   QP3fs היה תָּ֫ י  ֶֽ ההָּ  111 

די אבְַּ֫   QI3ms אבד  112 

סנְָּּ֫   QP3ms נּוס  113 
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Inflected Vocab thru Ch16 
ר QI3ms He will remember זכר  1 ִיְזכ ֹּ֖

ד QI(3f/2m)s She/you will bear/beget ילד  2 ֵתֵלֵ֔

אּו QI3mp They will enter בֹוא  3 ָיב ֹ֜

ל QI3ms He will fall נפל  4 ִיפ 

ַ֤ק QI(3f/2m)s She/you will be strong חזק ֱחז   5 תֶּ

 6 ָת֑מּותּו QI2mp You will die מּות

֑ה QI1cs I will answer ענה ֱענֶּ  7 אֶּ

 8 ִתְרִאי ֙ QI2fs You will see ראה

ּון They will do נ+QI3mp עׂשה  9 י ֲעׂשׂ֥

ַ֣ח QI1cs I will send ׁשלח ְׁשל   10 אֶּ

 11 ִתְראֶּ ה QI(3f/2m)s She/you will see ראה

ע QI1cs I will know ידע ֹּ֖  12 ֵאד 

א QI(3f/2m)s She/you will call קרא  13 ִתְקָרׂ֥

ּות QI1cp We will die מּות  14 ָנמֹּ֖

ד QI1cs I will work עבד ֱעב ֵ֔ ֶֽ  15 אֶּ

ַ֣ח QI3ms He will send ׁשלח  16 ִיְׁשל 

ה QI1cp We will drink ׁשתה ֹּ֖  17 ִנְׁשתֶּ

ים QI1cs I will set ִׂשים  18 ָאִׂשׂ֥

 19 ִיְבנּו QI3mp They will build בנה

ד QI1cp We will stand עמד  20 נ ֲעמ ׂ֥

ּון You will be numerous נ+QI2mp רבה  21 ִתְרבֹּ֖

ֹּ֖ה QI1cs I will do עׂשה ֱעׂשֶּ ֶֽ  22 אֶּ

ע QI(3f/2m)s She/you will know ידע ֵ֔  23 ֵתד 

 24 ָת֑סּורּו QI2mp You will turn aside סּור

ל ֙ QI3ms He will redeem גאל  25 ִיְגא 

ב QI3ms He will write כתב  26 ִיְכת ַ֤

י QI2fs You will go הלך  27 ֵתְלִכֹ֜

ֹּ֖ה QI1cs I will see ראה ְראֶּ  28 אֶּ

ֹּ֖ל QI1cp We will be able יכל  29 נּוכ 

ל ֙ QI(3f/2m)s She/you will redeem גאל  30 ִתְגא 

ר QI(3f/2m)s She/you will guard ׁשמר  31 ִתְׁשמ ֑

ד QI(3f/2m)s She/you will visit ׁשכב  32 ִתְפק ֵ֔

ם QI3ms He will rise קּום ַ֤  33 ָיק 

ְחיֵֶּ֔ה QI1cp We will live חיה  34 ִנֶֽ

 35 ִיְה֕יּו QI3mp They will be היה

ּו QI2mp You will inherit ירׁש יְרׁשַ֣  36 ִתֶֽ

ַ֣ע QI1cs I will hear ׁשמע ְׁשמ   37 אֶּ

ַ֣ב QI3ms He will approach קרב  38 ִיְקר 

ָ֙ QI(2/3)fp You/they will find מצא  39 ִתְמצֶּ אן

 40 ִנָשַ֤א   QI1cp We will lift נׂשא

 41 י ֲענּו QI3mp They will answer ענה

ד ֙ QI3ms He will attend פקד  42 ִיְפק 

ּון You will know נ+QI2mp ידע ְדעֵ֔  43 ֵתֶֽ

ְז֗קּו QI2mp You will be strong חזק חֶּ  44 תֶּ

ח QI(3f/2m)s She/you will take לקח ק   45 ִתֶֽ

ּמּו QI3mp They will be complete תםם ֹּ֖  46 ִית 

ד QI(3f/2m)s She/you will go down ירד  47 ֵתֵרֵ֔

ָ֙ QI(2/3)fp You/they will be היה ֹּ֖ין  48 ִתְהיֶּ

ּו QI3mp They will stand עמד ְמדֹּ֖  49 י ע 

ׂ֥ר QI1cs I will say אמר מ   50 א 

י QI2fs You will be היה ְהִיֹּ֖  51 ִתֶֽ

ה ֙ QI1cp We will go up עלה  52 נ ֲעלֶּ

ַ֣ה QI3ms He will be היה  53 ִיְהיֶּ

ח QI1cp We will take לקח ֶֽ  54 ִנק 

 55 ֵתֵׁשַ֣ב QI(3f/2m)s She/you will sit יׁשב

בּו QI3mp They will return ׂשּוב ׁש ֗  56 ָיֹ֜

 57 ִת֗פֹול QI(3f/2m)s She/you will fall נפל

ֹּ֖ה QI3ms He will answer ענה ֲענֶּ  58 י 

ּון You will enter נ+QI2mp בֹוא  59 ִתְׁשְמרׂ֥

ר QI1cp We will say אמר  60 נ ַ֣אמ 

ּו QI2mp You will sin חטא ְטאׂ֥ חֶּ  61 תֶּ

ׂ֥ה QI3ms He will live חיה  62 ִיְחיֶּ

ּוב QI1cp We will return ׂשּוב  63 ָנׁשֹּ֖

 64 ִתְתנּׂ֥ו QI2mp You will give נתן

ַ֣ל QI3ms He will be able יכל  65 יּוכ 

 QI(3f/2m)s רבה
She/you will be 

numerous ׂ֥ה  66 ִתְרבֶּ

ּו QI3mp They will go הלך  67 ֵיְֶֽלכֵ֔

ַ֤ה QI1cp We will be היה ְהיֶּ  68 ִנֶֽ

 69 ָתִׂשַ֣ימּו QI2mp You will set ִׂשים

ֲעלּו ֙ QI2mp You will go up עלה ֶֽ  70 ת 

ׁש ֙ QI3ms He will inherit ירׁש  71 ִייר 
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ח QI3ms He will take לקח ֶֽ ק   72 ִיֶֽ

ֹּ֖ב QI1cs I will leave עזב ֱעז   73 אֶּ

אָנה QI(2/3)fp You/they will call קרא ׂ֥  74 ִתְקרֶּ

אָנה QI(2/3)fp You/they will go out יצא ֹּ֖  75 ֵתצֶּ

א QI3ms He will lift נׂשא  76 ִיָשׂ֥

ה QI1cs I will go up עלה ֱעלֶֹּ֜ ֶֽ  77 אֶּ

יָנה QI(2/3)fp You/they will be היה  78 ִתְהיֵֶּ֔

ר QI3ms He will turn aside סּור ׂ֥  79 ָיס 

 80 ָנב ֹוא QI1cp We will enter בֹוא

 81 ִתיָרַ֣א QI(3f/2m)s She/you will bear/beget ירא

ְח֑יּו QI3mp They will live חיה  82 ִיֶֽ

ּו QI3mp They will fear ירא יְראֹּ֖  83 ִיֶֽ

ַ֤ל QI(3f/2m)s She/you will eat אכל  84 ת אכ 

 85 ִתְה֑יּו QI2mp You will be היה

ּומּו QI3mp They will rise קּום  86 ָיקַ֤

ם QI3ms He will be complete תםם  87 ִית ַ֣

י QI2fs You will bear ילד ְלִדַ֣  88 ֵתֶֽ

ַ֣ה  QI(3f/2m)s She/you will עׂשה ֲעׂשֶּ ֶֽ  89 ת 

ּו QI3mp They will work עבד ְבדֹ֜  90 י ע 

ּו QI3mp They will be full מלא  91 ִיְמְלאֹּ֖

ֱחָטא QI(3f/2m)s She/you will sin חטא ֶֽ  92 תֶּ

ּור QI1cp We will turn aside סּור  93 ָנסֹּ֖

א QI1cs I will fear ירא  94 ִאיָרׂ֥

 95 ִנְבנֶּה QI1cp We will build בנה

ַ֣ה QI(3f/2m)s She/you will spread out נטה  96 ִתטֶּ

 97 ֵאֵצ֑א QI1cs I will go out יצא

ּו QI2mp You will go out יצא  98 ֵתְצאַ֣

ֹּ֖ה QI3ms He will spread out נטה  99 ִיטֶּ

ּון They will hear נ+QI3mp ׁשמע  100 ִיְׁשְמעֵ֔

ת QI(3f/2m)s She/you will stop ׁשבת  101 ִתְׁשב ֑

ּו QI3mp They will pass over עבר ְבדֹ֜  102 י ע 

ים QI3ms He will set ִׂשים  103 ָיִׂשִׂ֧

ד QI3ms He will pass over עבר  104 י ֲעב ַ֣

ְזבּו QI2mp You will leave עזב ע  ֶֽ  105 ת 

ׂ֥ה QI1cs I will be היה ְהיֶּ ֶֽ  106 אֶּ

ֹּ֖ה QI(3f/2m)s She/you will be היה  107 ִתְהיֶּ

ַ֣ל QI1cs I will eat אכל כ   108 א 

ד QI3ms He will go down ירד  109 ֵיֵרֹּ֖

 110 ִנֵתֵּ֛ן QI1cp We will give נתן

ת QI(3f/2m)s She/you will cut off כרת  111 ִתְכר ֑

א QI1cs I will find מצא ְמָצׂ֥  112 אֶּ

ֱחָטא QI1cs I will sin חטא ֶֽ  113 אֶּ

֑תּו QI3mp They will die מּות  114 ָימ 

ִׂ֧ד QI(3f/2m)s She/you will be heavy כבד  115 ִתְכב 

ה QI1cp We will spread out נטה  116 ִנטֶּ

י׀ QI2fs You will drink ׁשתה  117 ִתְׁשִתַ֣

 118 ֵיְׁש֕בּו QI3mp They will sit יׁשב

ָ֙ QI(2/3)fp You/they will return ׂשּוב ְבן  119 ָתׁש ַ֣

ּום QI(3f/2m)s She/you will rise קּום  120 ָתקׂ֥

ַ֤ל QI1cs I will be able יכל  121 אּוכ 

ֹוְך QI1cs I will be king מלך ְמלׂ֥  122 אֶּ
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Chapter 17 
ַעש   QIwc3ms עשה  1 ַוַי֫

ְּ   QI1cp נשא אִנשָּ֫  2 

ם   QIwc3ms קּום קָּ  3 ַויָּ֫

אְִּ֫   QI2fs יצא יֵּתצ   4 

ַתִּתְּ֫   QPwc1cs נתן נָּ יו   5 

ַעש   QIwc3ms עשה  6 ַוַי֫

ֶבן   QIwc3ms בנה  7 ַוִי֫

דֵאֵרְּ֫   QI1cs ירד  8 

ֶלְך   QIwc3ms הלך  9 ַוֵי֫

ֶשם   QIwc3ms ִשים  10 ַויָּ֫

עֵיַדְּ֫   QI3ms ידע  11 

עְּ֫   QI3mp נסע ּוִיס   12 

רּו   QP3cp גּור  13 גָּ֫

אֶמרַוי ְּ֫   QIwc3ms אמר  14 

עִיַסְּ֫   QI3ms נסע  15 

ט ְּ֫   QIwc1cs קטל ֶאק  לוָּ  16 

ִהְּ֫   QIwc3ms היה יַוי   17 

 ישב
QPwc2mp 

(or P+ו)   ְּ ֶּת֫ םִויַשב   18 

דֵיֵרְּ֫   QI3ms ירד  19 

ֶאְּ֫   QI3fs/2ms ראה הִּתר   20 

רְּ֫   QI1cs רּום ּוםאָּ  21 

כְּ֫   QI2mp הלך ּוֵּתל   22 

ֶרד   QIwc3ms ירד  23 ַוֵי֫

עֶאַסְּ֫   QI1cs נסע  24 

נְִּ֫   QI2fs נתן יִּתּת   25 

֫אְּ   QI2mp חטא ּוֶּתֶחט   26 

ְּ   QI3ms נתן ןִיֵּת֫  27 

יְּ֫   QI3mp היה ּוִיה   28 

ּוַּתֲעלְּ֫   QI2mp עלה  29 

שִניַרְּ֫   QI1cp ירש  30 

ְּ֫   QP3ms רּוץ ץרָּ  31 

ב ְּ֫   QIwc3ms בֹוא אַויָּ  32 

כְּ֫   QIwc3mp הלך ּוַוֵיל   33 

שִיגְַּ֫   QI3ms נגש  34 

הֶאֱענְֶּ֫   QI1cs ענה  35 

ה   QI(2/3)fp לקח נָּ ח   36 ִּתַק֫

חֶאַקְּ֫   QI1cs לקח  37 

אֶמר   QIwc3ms אמר  38 ַוי ֫

כְּ֫   QI3mp הלך ּוֵיל   39 

ֶבן   QIwc3ms בנה  40 ַוִי֫

בְִּ֫   QI2fs ישב יֵּתש   41 

ה   QI(2/3)fp נטה ינָּ  42 ִּתֶט֫

ה   QI(2/3)fp ירש נָּ ש   43 ִּתיַר֫

לְּ֫   QI3mp נפל ּוִיפ   44 

ְּ֫   QIwc3ms קרא רָּ אַוִיק   45 

עִנגְַּ֫   QI1cp נגע  46 

עְּ֫   QI3mp נסע ּוִיס   47 

ֶאְּ֫   QIwc1cs ראה ֶאר  הוָּ  48 

יַּתֲעלְִּ֫   QI2fs עלה  49 

דֵּתלְֵּ֫   QI3fs/2ms ילד  50 

בֶיֱאַהְּ֫   QI3ms אהב  51 

ְּ   QI3ms עשה הַיֲעֶש֫  52 

ְּ   QI3fs/2ms נשא אִּתשָּ֫  53 

ה   QI(2/3)fp עלה ינָּ  54 ַּתֲעֶל֫

ִייִתְּ֫   QPwc1cs היה הָּ יו   55 

עְּ֫   QI3mp רעה ּוִיר   56 

ְּ   QI1cp ישב בֵנֵש֫  57 

עַוִיַסְּ֫   QIwc3ms נסע  58 

֫אְּ   QI2mp יצא ּוֵּתצ   59 



18 Chapters 14-17 Worksheets for BBH2 

Chapters 14-17 
לְּ֫   QP3cp עלה ּועָּ  1 

ְּ   QI1cs ִשים ִש֫ יםאָּ  2 

ְּ   QI3ms ִשית ִש֫ יתיָּ  3 

הֶאֱענְֶּ֫   QI1cs ענה  4 

֫סְּ   QI1cs סּור ּוראָּ  5 

ִקְּ֫   QI2fs חזק יֶּתֶחז   6 

רּו   QP3cp ִשיר  7 שָּ֫

ֲחרְּ֫   QI3mp בחר ּוִיב   8 

גַּתֲהר ְּ֫   QI3fs/2ms הרג  9 

ְּ   QP2ms סבב  10 ַס֫בֹותָּ

עִנגְַּ֫   QI1cp נגע  11 

ְּ֫   QI1cs קרא רָּ אֶאק   12 

ְּ   QI1cp ִשיר ִש֫ ירנָּ  13 

ְּ   QP2ms כרת ּתָּ ַר֫  14 כָּ

ִּתי   QP1cs קּום מ   15 ַק֫

נְּ֫   QI3mp בנה ּוִיב   16 

עְּ֫   QI3mp נסע ּוִיס   17 

ִייִתְּ֫   QPwc1cs היה הָּ יו   18 

ּתְָּּ   QP2ms שמע ע  ַמ֫  19 שָּ

טְָּּ֫   QP2fs חטא אתחָּ  20 

יְּ֫   QI3mp היה ּוִיה   21 

אּו   QP3cp בֹוא  22 בָּ֫

֫אְּ   QI2mp יצא ּוֵּתצ   23 

עֵיַדְּ֫   QI3ms ידע  24 

֫פְּ   ?+QI2mp שרף ר  ּוֲהִתש   25 

ַטְּ֫   QI1cp בטח חִנב   26 

נְּ֫   QP3cp בנה ּובָּ  27 

 ישב
QPwc2mp 

(or P+ו)   ְּ ֶּת֫ םִויַשב   28 

ִּתי   QP1cs שלח ח  ַל֫  29 שָּ

רּו   QP3cp גּור  30 גָּ֫

אֶמרַוי ְּ֫   QIwc3ms אמר  31 

בְּ֫   QP3cp סבב ב  ֶֽ ּוסָּ  32 

חֶאַקְּ֫   QI1cs לקח  33 

ּ֫תְּ   QI3mp שתה ּוִיש   34 

ְּ   QP2fs שּוב ּת  ב   35 ַש֫

ְּ   QP2mp נּוס ֶּת֫ םַנס   36 

ֶאְּ֫   QIwc1cs ראה ֶאר  הוָּ  37 

לְֶּ֫   QI3ms כלה הִיכ   38 

ְּ   QI3mp שמם ש ֫ מּויָּ  39 

שִיגְַּ֫   QI3ms נגש  40 

רְּ֫   QI3ms רּום ּוםיָּ  41 

כ ְּ֫   ?+QI3fs/2ms זכר רֲהִתז   42 

ְּ֫   QP3ms רּוץ ץרָּ  43 

בְּ֫   QI3mp עזב ּוַיַעז   44 

בְּ֫   QI3mp רבה ּוִיר   45 

ֶרד   QIwc3ms ירד  46 ַוֵי֫

רּו   QP3cp סּור  47 סָּ֫

ֲע֫קְּ   QI2mp צעק ּוִּתצ   48 

ה   QI(2/3)fp קּום ינָּ קּוֶמ֫  49 ּת 

֫שּובּו   QI3mp שּוב  50 יָּ

ה   QI(2/3)fp מצא אנָּ ֶצ֫  51 ִּתמ 

דֵאֵרְּ֫   QI1cs ירד  52 

֫אְּ   QP3cp ראה ּורָּ  53 

בְִּ֫   QI2fs ישב יֵּתש   54 

כ ְּ֫   ?+QI3ms מכר רֲהִימ   55 

ַתִּתְּ֫   QPwc1cs נתן נָּ יו   56 

תּו   QP3cp ִשית  57 שָּ֫

שִניַרְּ֫   QI1cp ירש  58 

כְּ֫   QI3mp הלך ּוֵיל   59 
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ה   QI(2/3)fp אכל נָּ ל   60 ּת אַכ֫

ְּ   QI1cp נשא אִנשָּ֫  61 

ְּ   QI1cp ִשים ִש֫ יםנָּ  62 

ַחְּ֫   QI3fs/2ms שחט טִּתש   63 

לְּ֫   QI3mp נפל ּוִיפ   64 

עֵיַרְּ֫   QI3ms רעע  65 

עְּ֫   QI3mp נסע ּוִיס   66 

כְָּּ֫   QP3fs הלך ל  ֶֽ ההָּ  67 

יִתי   QI2fs ִשית ִש֫  68 ּתָּ

רְּ֫   QI3ms רּוץ ּוץיָּ  69 

עַוִיַסְּ֫   QIwc3ms נסע  70 

ְּ   QP2mp עשה םֲעִשיֶת֫  71 

ה   QI(2/3)fp חזק נָּ ק   72 ֶּתֱחַז֫

ֶבן   QIwc3ms בנה  73 ַוִי֫

ְּ֫   QIwc3ms קרא רָּ אַוִיק   74 

ְּ   QI1cp ִשיר ִש֫ ירנָּ  75 

ףֶיֱאס ְּ֫   QI3ms אסף  76 

עִיַסְּ֫   QI3ms נסע  77 

ְּ   QI1cp ישב בֵנֵש֫  78 

ה   QI(2/3)fp נטה ינָּ  79 ִּתֶט֫

ִבי   QI2fs סבב ס ֫  80 ּתָּ

נְִּ֫   QI2fs נתן יִּתּת   81 

ה   QP3fs ִשים מָּ  82 שָּ֫

ְּ   QP3fs ראה ֲאתָּ֫ הרָּ  83 

דֶאֱעב ְּ֫   QI1cs עבד  84 

ְּ   QI3ms נתן ןִיֵּת֫  85 

צּו   QP3cp רּוץ ֫  86 רָּ

רי אַמְּ֫   QI3ms אמר  87 

֫אְּ   QI2mp חטא ּוֶּתֶחט   88 

ה   QI(2/3)fp בכה ינָּ ֶכ֫  89 ִּתב 

עְּ֫   QI3mp רעה ּוִיר   90 

לְַּ֫   QI3fs/2ms שלח חִּתש   91 

די אבְַּ֫   QI3ms אבד  92 

ּוַּתֲעלְּ֫   QI2mp עלה  93 

ְּ   QI3ms עשה הַיֲעֶש֫  94 

 95 ַס֫בֹונּו   QP1cp סבב

ַמְּ֫   QI1cs שמח חֶאש   96 

ה   QI(2/3)fp שמע נָּ ע  ַמ֫  97 ִּתש 

עֶאַסְּ֫   QI1cs נסע  98 

גֶאֱהר ְּ֫   QI1cs הרג  99 

ב ְּ֫   QIwc3ms בֹוא אַויָּ  100 

דֵּתלְֵּ֫   QI3fs/2ms ילד  101 

נְֶּ֫   QI1cp בנה הִנב   102 

אְִּ֫   QI2fs יצא יֵּתצ   103 

נְּ֫   QI3mp קנה ּוִיק   104 

דַנֲעמ ְּ֫   QI1cp עמד  105 

אּו   QP3cp בֹוא  106 בָּ֫

ֶאְּ֫   QI3fs/2ms ראה הִּתר   107 

ְּ   QI2fs ִשית ִש֫ יִתיּתָּ  108 

ְּ   QI3fs/2ms נשא אִּתשָּ֫  109 

רְּ֫   QI2mp עבר ּוַּתַעב   110 

נְּ֫   QI1cp נּוס ּוסנָּ  111 

כְּ֫   QP3cp הלך ל  ֶֽ ּוהָּ  112 

בְּ֫   QI3fs/2ms בֹוא ֹואּתָּ  113 

ַאְּ֫   QI3ms שאל לִיש   114 

ְּ֫   QP3ms קּום םקָּ  115 

רְּ֫   QP3cp ארר ר  ֶֽ ּואָּ  116 

ה   QP3fs שּוב בָּ  117 שָּ֫

ַאְּ֫   QI3fs/2ms גאל לִּתג   118 

כְּ֫   QIwc3mp הלך ּוַוֵיל   119 



20 Chapters 14-17 Worksheets for BBH2 

ה   QI(2/3)fp תמם ינָּ ַתֶמ֫  120 ּת 

ה   QI(2/3)fp סבב ינָּ ֻסֶב֫  121 ּת 

כְּ֫   QI2mp הלך ּוֵּתל   122 

֫רֹונּו   QP1cp ארר  123 אָּ

ְּ   QP2ms שלל  124 ַשּ֫לֹותָּ

לְָּּ֫   QP3ms כלה הכָּ  125 

יַּתֲעלְִּ֫   QI2fs עלה  126 

דֵיֵרְּ֫   QI3ms ירד  127 

ְּ   QP3fs היה תָּ֫ י  ֶֽ ההָּ  128 

ְּ   QP2ms עשה יתָּ ִש֫  129 עָּ

רְּ֫   QI1cs רּום ּוםאָּ  130 

֫קּוִמי   QI2fs קּום  131 ּתָּ

ַעש   QIwc3ms עשה  132 ַוַי֫

ינּו   QI2mp ִבין ִב֫  133 ּתָּ

ה   QI(2/3)fp לקח נָּ ח   134 ִּתַק֫

בְִּ֫   QI3ms ִבין יןיָּ  135 

סנְָּּ֫   QP3ms נּוס  136 

ַתְּ֫   QP3ms נתן ןנָּ  137 

ַעְּ֫   QI3ms בער רִיב   138 

רא ַמְּ֫   QI1cs אמר  139 

ה   QI(2/3)fp עלה ינָּ  140 ַּתֲעֶל֫

ה   QI(2/3)fp עמד נָּ ד   141 ַּתֲעמ ֫

לְּ֫   QP3cp אכל כ  ֶֽ ּואָּ  142 

֫בֹוִאי   QI2fs בֹוא  143 ּתָּ

נּו   QP1cp מּות ת   144 ַמ֫

ְּ   QP3fs בנה תָּ֫ נ  ֶֽ הבָּ  145 

ִּתי   QP1cs ִשים מ   146 ַש֫

לְִּ֫   QI2fs אכל יּת אכ   147 

בֶיֱאַהְּ֫   QI3ms אהב  148 

אִתי   QP1cs נשא שָּ֫  149 נָּ

ְּ   QP2mp עבד ֶּת֫ םֲעַבד   150 

֫אְּ   QI2mp מצא צ  ּוִּתמ   151 

ה   QI(2/3)fp ירש נָּ ש   152 ִּתיַר֫

ְּ   QP2mp שלל םַשּלֹוֶת֫  153 

אנּו   QP1cp יצא צָּ֫  154 יָּ
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Chapters 13, 14, & 18a 
בְּ֫   QM2mp כתב ּוִכת   1 

ת ְּ֫   QM2ms כתב בכ   2 

טְָּּ֫   QP2fs חטא אתחָּ  3 

בְּ֫   QP3cp סבב ב  ֶֽ ּוסָּ  4 

ה   QP3fs ִשים מָּ  5 שָּ֫

פ ְּ֫   QM2ms נפל לנ   6 

רְּ֫   QM2mp שמר ּוִשמ   7 

ה   QM2fp זכר נָּ ר  כ ֫  8 ז 

ה   QM2fp מכר נָּ ר  כ ֫  9 מ 

ְּ   QP2ms עשה יתָּ ִש֫  10 עָּ

בְּ֫   QM2mp כתב ּוִכת   11 

ְּ֫   QC1cp שמר רָּ מ  הִנש   12 

סנְָּּ֫   QP3ms נוס  13 

ְּ   QP2mp עשה םֲעִשיֶת֫  14 

ִּתי   QP1cs ִשים מ   15 ַש֫

כְַּ֫   QP2fs זכר ְּזָּ ּת  ר   16 

צְִּ֫   QI2fs קבץ ב  יִּתק   17 

ה   QP3fs שוב בָּ  18 שָּ֫

צְִּ֫   QM2fs קבץ יִקב   19 

֫אְּ   QP3cp ראה ּורָּ  20 

ְּ֫   QC1cs שמר רָּ מ  הֶאש   21 

אּו   QP3cp בֹוא  22 בָּ֫

רְּ֫   QM2mp שמר ּוִשמ   23 

צּו   QP3cp רוץ ֫  24 רָּ

בְּ֫   QI2mp כתב ּת  ּוִּתכ   25 

ְּ֫   QP3fs ילד דָּ ל  ֶֽ היָּ  26 

לְּ֫   QP3cp עלה ּועָּ  27 

ַפְּ֫   QP3ms נפל לנָּ  28 

ְּ   QC1cp כרת תָּ֫ ר  הִנכ   29 

֫פְּ   QP3cp רדף ד  ֶֽ ּורָּ  30 

ְּ   QC1cs כרת תָּ֫ ר  הֶאכ   31 

ְּ   QP3fs ראה ֲאתָּ֫ הרָּ  32 

נּו   QP1cp זכר ר  ַכ֫  33 זָּ

נְּ֫   QP3cp בנה ּובָּ  34 

רְּ֫   QP3cp ארר ר  ֶֽ ּואָּ  35 

ְּ   QP3ms כתב ַת֫ בכָּ  36 

רְּ֫   QI2mp שמר מ  ּוִּתש   37 

ַתְּ֫   QP3ms נתן ןנָּ  38 

כְָּּ֫   QP3fs הלך ל  ֶֽ ההָּ  39 

ה   QI(2/3)fp זכר נָּ ר  כ ֫  40 ִּתז 

ְּ   QP2mp שלל םַשּלֹוֶת֫  41 

ְּ   QP3fs בנה תָּ֫ נ  ֶֽ הבָּ  42 

ְּ   QP3fs היה תָּ֫ י  ֶֽ ההָּ  43 

לְָּּ֫   QP3ms כלה הכָּ  44 

אנּו   QP1cp יצא צָּ֫  45 יָּ

נּו   QP1cp שמר ר  ַמ֫  46 שָּ

ְּ   QP2mp עבד ֶּת֫ םֲעַבד   47 

רְּ֫   QP3cp שמר מ  ֶֽ ּושָּ  48 

לְּ֫   QP3cp אכל כ  ֶֽ ּואָּ  49 

ְּ֫   QP3ms קום םקָּ  50 

ִּתי   QP1cs קבץ צ  ַב֫  51 קָּ

נּו   QP1cp שמר ר  ַמ֫  52 שָּ

ְּ   QP2ms כרת ּתָּ ַר֫  53 כָּ

כְּ֫   QP3cp הלך ל  ֶֽ ּוהָּ  54 

ִּתי   QP1cs שלח ח  ַל֫  55 שָּ

֫רֹונּו   QP1cp ארר  56 אָּ

תּו   QP3cp ִשית  57 שָּ֫

רּו   QP3cp ִשיר  58 שָּ֫

ְּ   QP2fp ישב ֶּת֫ ַשב  ןי   59 
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Chapters 14 and 18b-c 
הֲעלְֵּ֫   QM2ms עלה  1 

ְּ   QP2mp עשה םֲעִשיֶת֫  2 

֫אְּ   QM2mp קרא ּוִקר   3 

ה   QM2fp ראה ינָּ ֶא֫  4 ר 

אנּו   QP1cp יצא צָּ֫  5 יָּ

֫לְּ   QP3cp עלה ּועָּ  6 

ִטְּ֫   QM2fs נטה ינ   7 

ְּ   QP3fs היה תָּ֫ י  ֶֽ ההָּ  8 

ְּ   QM2fs עשה יֲעִש֫  9 

 10 ֫בֹוִאי   QM2fs בֹוא

ּוֲענְּ֫   QM2mp ענה  11 

ְּ   QP3fs ראה ֲאתָּ֫ הרָּ  12 

נְּ֫   QP3cp בנה ּובָּ  13 

֫טְּ   QM2mp נטה ּונ   14 

דְּ֫   QM2mp נגד ּוִנג   15 

כְּ֫   QP3cp הלך ל  ֶֽ ּוהָּ  16 

סנְָּּ֫   QP3ms נוס  17 

ה   QM2fp יצא נָּ ֶא֫  18 צ 

ְּ   QP2ms עשה יתָּ ִש֫  19 עָּ

רּו   QP3cp ִשיר  20 שָּ֫

ְּ   QP3fs עלה תָּ֫ ל  ֶֽ העָּ  21 

עַסְּ֫   QM2ms נסע  22 

ּום֫קְּ   QM2ms קּום  23 

ִּתי   QP1cs ִשים מ   24 ַש֫

ה   QM2fp בנה ינָּ ֶנ֫  25 ב 

ְּ   QP2mp עבד ֶּת֫ םֲעַבד   26 

אּו   QP3cp בֹוא  27 בָּ֫

ה   QP3fs ִשים מָּ  28 שָּ֫

ְּ֫   QP3fs עבד דָּ ב  ֶֽ העָּ  29 

עַדְּ֫   QM2ms ידע  30 

ה   QM2fp עלה ינָּ  31 ֲעֶל֫

תּו   QP3cp ִשית  32 שָּ֫

֫אְּ   QP3cp ראה ּורָּ  33 

ימּו   QM2mp שים  34 ִש֫

ּוֲע֫שְּ   QM2mp עשה  35 

ה   QM2fp נפל נָּ ל  פ ֫  36 נ 

ה   QM2fp נטה ינָּ ֶט֫  37 נ 

ְּ֫   QP3ms קום םקָּ  38 

ִּתי   QP1cs שלח ח  ַל֫  39 שָּ

צּו   QP3cp רוץ ֫  40 רָּ

דֲעב ְּ֫   QM2ms עבד  41 

שַרְּ֫   QM2ms ירש  42 

טְָּּ֫   QP2fs חטא אתחָּ  43 

ְּ   QP3fs בנה תָּ֫ נ  ֶֽ הבָּ  44 

ְּ   QM2fs רשה/ ירש ִש֫ יר   45 

ה   QM2fp קרא אנָּ ֶר֫  46 ק 

ְּ   QP2ms כרת ּתָּ ַר֫  47 כָּ

כְָּּ֫   QP3fs הלך ל  ֶֽ ההָּ  48 

ְּ   QP2ms שמע ּתָּ ע  ַמ֫  49 שָּ

ֹואבְּ֫   QM2ms בֹוא  50 

֫לְּ   QP3cp אכל כ  ֶֽ ּואָּ  51 

ה   QM2fp עבד נָּ ד   52 ֲעב ֫

בְַּ֫   QM2ms שבע עש   53 

ה   QM2fp נשא אנָּ  54 ֶש֫

 55 ֫קּוִמי   QM2fs קּום

הֲענְֵּ֫   QM2ms ענה  56 

עְּ֫   QM2mp נסע ּוס   57 

נּו   QP1cp ירש ש  ַר֫  58 יָּ

ִחְּ֫   QM2fs שלח יִשל   59 

ה   QM2fp ידע נָּ ע   60 ַד֫

ה   QP3fs שוב בָּ  61 שָּ֫

ֵטְּ֫   QM2ms נטה הנ   62 

֫אְּ   QM2mp נשא ּוש   63 
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Chapters 14-18 
ה   QI(3/2)fp קרא אנָּ ֶר֫  1 ִּתק 

חֶאַקְּ֫   QI1cs לקח  2 

ְּ   QI3fs/2ms נשא אִּתשָּ֫  3 

אּו   QP3cp בֹוא  4 בָּ֫

ְּ   QP2mp נּוס ֶּת֫ םַנס   5 

֫בֹוִאי   QI2fs בֹוא  6 ּתָּ

עַסְּ֫   QM2ms נסע  7 

ְּ   QP3fs בנה תָּ֫ נ  ֶֽ הבָּ  8 

רְּ֫   QI3ms רּום ּוםיָּ  9 

ֲחרְּ֫   QI3mp בחר ּוִיב   10 

ה   QM2fp ידע נָּ ע   11 ַד֫

֫אְּ   QI2mp חטא ּוֶּתֶחט   12 

ה   QI(2/3)fp עלה ינָּ  13 ַּתֲעֶל֫

ְּ   QI1cp ִשיר ִש֫ ירנָּ  14 

בְּ֫   QI3mp עזב ּוַיַעז   15 

נְֶּ֫   QI1cp בנה הִנב   16 

ה   QI(2/3)fp חזק נָּ ק   17 ֶּתֱחַז֫

ִטְּ֫   QM2fs נטה ינ   18 

ה   QM2fp קרא אנָּ ֶר֫  19 ק 

ֵטְּ֫   QM2ms נטה הנ   20 

ְּ   QI1cp ִשים ִש֫ יםנָּ  21 

ה   QP3fs שּוב בָּ  22 שָּ֫

ב ְּ֫   QIwc3ms בֹוא אַויָּ  23 

ְּ   QI1cs ִשים ִש֫ יםאָּ  24 

צּו   QP3cp רּוץ ֫  25 רָּ

רּו   QP3cp גּור  26 גָּ֫

רְּ֫   QI3ms רּוץ ּוץיָּ  27 

֫פְּ   ?+QI2mp שרף ר  ּוֲהִתש   28 

ֲע֫קְּ   QI2mp צעק ּוִּתצ   29 

QI3fs/2ms זכר

+? 
כ ְּ֫   רֲהִתז   30 

ֶאְּ֫   QIwc1cs ראה ֶאר  הוָּ  31 

בְַּ֫   QI3fs/2ms שבע עִּתש   32 

שַרְּ֫   QM2ms ירש  33 

בְַּ֫   QI3ms שבע עִיש   34 

ה   QM2fp יצא נָּ ֶא֫  35 צ 

נְּ֫   QI3mp בנה ּוִיב   36 

יִתי   QI2fs ִשית ִש֫  37 ּתָּ

ְּ   QI1cp ִשיר ִש֫ ירנָּ  38 

ה   QM2fp ראה ינָּ ֶא֫  39 ר 

ה   QI(2/3)fp קּום ינָּ קּוֶמ֫  40 ּת 

רְּ֫   QI1cs רּום ּוםאָּ  41 

בְִּ֫   QI3ms ִבין יןיָּ  42 

עֵיַדְּ֫   QI3ms ידע  43 

ה   QI(2/3)fp ירש נָּ ש   44 ִּתיַר֫

֫רֹונּו   QP1cp ארר  45 אָּ

ְּ   QP2mp עבד ֶּת֫ םֲעַבד   46 

ימּו   QI2mp ִשים ִש֫  47 ּתָּ

ְּ   QPwc1cs נתן ַת֫ נָּ ִּתיו   48 

לְַּ֫   QI3fs/2ms שלח חִּתש   49 

נְּ֫   QI1cp נּוס ּוסנָּ  50 

דֵּתלְֵּ֫   QI3fs/2ms ילד  51 

ֹואבְּ֫   QM2ms בֹוא  52 

לְֶּ֫   QI3ms כלה הִיכ   53 

ה   QI(2/3)fp שמע נָּ ע  ַמ֫  54 ִּתש 

֫סְּ   QI1cs סּור ּוראָּ  55 

עְּ֫   QM2mp נסע ּוס   56 

רי אַמְּ֫   QI3ms אמר  57 

֫שּובּו   QI3mp שּוב  58 יָּ

נְּ֫   QI3mp קנה ּוִיק   59 
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ה   QM2fp בנה ינָּ ֶנ֫  60 ב 

אּו   QP3cp בֹוא  61 בָּ֫

די אבְַּ֫   QI3ms אבד  62 

ה   QI(2/3)fp נטה ינָּ  63 ִּתֶט֫

דֶאֱעב ְּ֫   QI1cs עבד  64 

לְּ֫   QP3cp עלה ּועָּ  65 

ּוֲענְּ֫   QM2mp ענה  66 

נְּ֫   QP3cp בנה ּובָּ  67 

בְּ֫   QI3fs/2ms בֹוא ֹואּתָּ  68 

ְּ   QP3fs ראה ֲאתָּ֫ הרָּ  69 

לְָּּ֫   QP3ms כלה הכָּ  70 

עִנגְַּ֫   QI1cp נגע  71 

ְּ   QP2mp עשה םֲעִשיֶת֫  72 

ֶבן   QIwc3ms בנה  73 ַוִי֫

עַוִיַסְּ֫   QIwc3ms נסע  74 

ְּ   QI3ms עשה הַיֲעֶש֫  75 

ה   QP3fs ִשים מָּ  76 שָּ֫

ה   QI(2/3)fp מצא אנָּ ֶצ֫  77 ִּתמ 

כְּ֫   QI3mp הלך ּוֵיל   78 

ְּ֫   QIwc3ms קרא רָּ אַוִיק   79 

ְּ   QM2fs ירש ִש֫ יר   80 

ה   QM2fp נטה ינָּ ֶט֫  81 נ 

נְִּ֫   QI2fs נתן יִּתּת   82 

כְּ֫   QI2mp הלך ּוֵּתל   83 

אֶמרַוי ְּ֫   QIwc3ms אמר  84 

ֶאְּ֫   QI3fs/2ms ראה הִּתר   85 

ְּ   QI3ms נתן ןִיֵּת֫  86 

ה   QM2fp נשא אנָּ  87 ֶש֫

עִיַסְּ֫   QI3ms נסע  88 

ְּ   QI1cp נשא אִנשָּ֫  89 

ִּתי   QP1cs שלח ח  ַל֫  90 שָּ

 ישב
QPwc2mp 

(or P+ו) 
  

ְּ ֶּת֫ םִויַשב   91 

ְּ   QP2ms כרת ּתָּ ַר֫  92 כָּ

ְּ   QP3fs היה תָּ֫ י  ֶֽ ההָּ  93 

כְָּּ֫   QP3fs הלך ל  ֶֽ ההָּ  94 

יְִּ֫   QPwc1cs היה הָּ יִתיו   95 

֫טְּ   QM2mp נטה ּונ   96 

בְַּ֫   QM2ms שבע עש   97 

שִיגְַּ֫   QI3ms נגש  98 

ּוֲע֫שְּ   QM2mp עשה  99 

ימּו   QM2mp ִשים  100 ִש֫

עֶאַסְּ֫   QI1cs נסע  101 

בְּ֫   QI3mp רבה ּוִיר   102 

לְּ֫   QP3cp אכל כ  ֶֽ ּואָּ  103 

ּוַּתֲעלְּ֫   QI2mp עלה  104 

כְּ֫   QIwc3mp הלך ּוַוֵיל   105 

֫אְּ   QM2mp נשא ּוש   106 

דֲעב ְּ֫   QM2ms עבד  107 

ְּ֫   QP3ms קּום םקָּ  108 

עַדְּ֫   QM2ms ידע  109 

ה   QI(2/3)fp לקח נָּ ח   110 ִּתַק֫

יְּ֫   QI3mp היה ּוִיה   111 

ְּ   QP2ms עשה יתָּ ִש֫  112 עָּ

הֲענְֵּ֫   QM2ms ענה  113 

נְֶּ֫   QI3ms בנה הִיב   114 

שִניַרְּ֫   QI1cp ירש  115 

ּתְָּּ   QP2ms שמע ע  ַמ֫  116 שָּ

ַמְּ֫   QI1cs שמח חֶאש   117 

בְִּ֫   QI2fs ישב יֵּתש   118 
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ְּ   QC1cs כרת תָּ֫ ר  הֶאכ   119 

אְִּ֫   QI2fs יצא יֵּתצ   120 

דַנֲעמ ְּ֫   QI1cp עמד  121 

ְּ   QP2fs שּוב ּת  ב   122 ַש֫

ףֶיֱאס ְּ֫   QI3ms אסף  123 

גֶאֱהר ְּ֫   QI1cs הרג  124 

עְּ֫   QI3mp נסע ּוִיס   125 

 126 ֫בֹוִאי   QM2fs בֹוא

ְּ֫   QI1cs קרא רָּ אֶאק   127 

ַאְּ֫   QI3fs/2ms גאל לִּתג   128 

ִּתי   QP1cs ִשים מ   129 ַש֫

כְּ֫   QP3cp הלך ל  ֶֽ ּוהָּ  130 

עְּ֫   QI3mp רעה ּוִיר   131 

ַטְּ֫   QI1cp בטח חִנב   132 

לְִּ֫   QI2fs אכל יּת אכ   133 

לְּ֫   QI3mp נפל ּוִיפ   134 

 135 ֫קּוִמי   QM2fs קּום

ְּ   QM2fs עשה יֲעִש֫  136 

ְּ   QI1cp ישב בֵנֵש֫  137 

ְּ   I2fs(Q/H) ִשית ִש֫ יִתיּתָּ  138 

֫אְּ   QI2mp מצא צ  ּוִּתמ   139 

רּו   QP3cp סּור  140 סָּ֫

ה   QI(2/3)fp עמד נָּ ד   141 ַּתֲעמ ֫

ּום֫קְּ   QM2ms קּום  142 

ה   QI(3/2)fp עבד נָּ ד   143 ַּתֲעב ֫

עְּ֫   QI3mp נסע ּוִיס   144 

יַּתֲעלְִּ֫   QI2fs עלה  145 

ה   QM2fp עלה ינָּ  146 ֲעֶל֫

֫אְּ   QM2mp1 ראה ּור   147 

בֶיֱאַהְּ֫   QI3ms אהב  148 

כ ְּ֫   ?+QI3ms מכר רֲהִימ   149 

דֵאֵרְּ֫   QI1cs ירד  150 

ַעש   QIwc3ms עשה  151 ַוַי֫

סנְָּּ֫   QP3ms נּוס  152 

ַאְּ֫   QI3ms שאל לִיש   153 

הֶאֱענְֶּ֫   QI1cs ענה  154 

טְָּּ֫   QP2fs חטא אתחָּ  155 

ַתְּ֫   QP3ms נתן ןנָּ  156 

רא ַמְּ֫   QI1cs אמר  157 

אִתי   QP1cs נשא שָּ֫  158 נָּ

ִקְּ֫   QI2fs חזק יֶּתֶחז   159 

ַחְּ֫   QI3fs/2ms שחט טִּתש   160 

ּ֫תְּ   QI3mp שתה ּוִיש   161 

ְּ   QC1cp כרת תָּ֫ ר  הִנכ   162 

ה   QM2fp עבד נָּ ד   163 ֲעב ֫

אנּו   QP1cp יצא צָּ֫  164 יָּ

תּו   QP3cp ִשית  165 שָּ֫

נּו   QP1cp מּות ת   166 ַמ֫

רּו   QP3cp ִשיר  167 שָּ֫

הֲעלְֵּ֫   QM2ms עלה  168 

ה   QI(2/3)fp אכל נָּ ל   169 ּת אַכ֫

ֶרד   QIwc3ms ירד  170 ַוֵי֫

רָּ ְּ   QC1cp שמר מ  הִנש   171 

רְּ֫   QI2mp עבר ּוַּתַעב   172 

                              
1 By the rules, ְר֫אּו should be either ראה or ירא QM2mp. 

But ירא breaks the rules; it never drops 1Yod in the QM (and 

only does so once in the Q∞). Surprisingly, the QM2mp of 

 .with neither a vowel nor a Shewa after Resh ְיראּו is ירא
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ינּו   QI2mp ִבין ִב֫  173 ּתָּ

ַעְּ֫   QI3ms בער רִיב   174 

דֵיֵרְּ֫   QI3ms ירד  175 

א ְּ   QI2mp יצא ּוֵּתצ   176 

֫קּוִמי   QI2fs קּום  177 ּתָּ

ְּ֫   QP3ms רּוץ ץרָּ  178 

ִּתי   QP1cs קּום מ   179 ַק֫

ְּ   QI3ms ִשית ִש֫ יתיָּ  180 

֫אְּ   QP3cp ראה ּורָּ  181 

ה   QI(2/3)fp בכה ינָּ ֶכ֫  182 ִּתב 

ְּ   QP3fs עלה תָּ֫ ל  ֶֽ העָּ  183 

גַּתֲהר ְּ֫   QI3fs/2ms הרג  184 

ה   QI(3/2)fp קרא אנָּ ֶר֫  185 ִּתק 

חֶאַקְּ֫   QI1cs לקח  186 

ְּ   QI3fs/2ms נשא אִּתשָּ֫  187 

אּו   QP3cp בֹוא  188 בָּ֫

ְּ   QP2mp נּוס ֶּת֫ םַנס   189 

֫בֹוִאי   QI2fs בֹוא  190 ּתָּ

עַסְּ֫   QM2ms נסע  191 

ְּ   QP3fs בנה תָּ֫ נ  ֶֽ הבָּ  192 

רְּ֫   QI3ms רּום ּוםיָּ  193 

ֲחרְּ֫   QI3mp בחר ּוִיב   194 

ה   QM2fp ידע נָּ ע   195 ַד֫

֫אְּ   QI2mp חטא ּוֶּתֶחט   196 

ה   QI(2/3)fp עלה ינָּ  197 ַּתֲעֶל֫
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Chapter 19 Identify Suffixes 
3fs ה  1 נָּ

1cp 2 נּו 

3fp 3 ן 

2fp 4 ֶכן 

3ms / 1cp    5 נּו 

3fp 6 ֶהן 

1cs 7 ִני 

3mp 8 ם 

2ms ְָּּ9 ך 

3ms 10 הּו 

3ms 11 ֹו 

3ms 12 ו 

1cs 13 ִני 

3mp ְְְֶּּּהם  14 

3fs ְָּּ15 ה 

1cs ְּי ִִ  16 

2fs 17 ְך 

2ms 18 ָך 

3fs ְּּה ִָּ  19 

2mp 20 ֶכם 

3ms 21 ו 

3ms / 1cp    22 נּו 

1cs ְּי ִִ  23 

1cs 24 ִני 

1cp 25 נּו 

2fs 26 ְך 

2ms 27 ָך 

3ms 28 ֹו 

3mp 29 ם 

3fs ה  30 נָּ

2ms ְָּּ31 ך 

1cs 32 ִני 

3fs ְּּה ִָּ  33 

3fs ְָּּ34 ה 

2mp 35 ֶכם 

2fp 36 ֶכן 

3fp 37 ֶהן 

3ms 38 הּו 

3mp ְְְֶּּּהם  39 

3fp 40 ן 

2ms ְָּּ41 ך 

2mp 42 ֶכם 

3ms 43 ֹו 

3fs ְָּּ44 ה 

1cp 45 נּו 

3mp ְְְֶּּּהם  46 

1cs ְּי ִִ  47 

3ms 48 ו 

2fs 49 ְך 

3fs ְּּה ִָּ  50 

3fp 51 ן 

2ms 52 ָך 

2fp 53 ֶכן 

3fp 54 ֶהן 

3ms 55 הּו 

1cs 56 ִני 

1cs 57 ִני 

3ms / 1cp    58 נּו 

3fs ה  59 נָּ
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Chapter 19 
ִני   QM2ms+1cs עזר ֵרֶֽ ז   1 עָּ

הּו   QI3mp+3ms גאל ֻלִ֡ אָּ  2 ִיג 

ִני   QP3ms+1cs עזב ַב֣  3 ֲעזָּ

ָךְּ֖   QI1cs+2ms2 עשה  4 ֶאֶעש 

֕בּוהְָּּ   QM2mp+3fs עזב  5 ִעז 

ִני   ו+QM2mp+1cs עזר ֻרֶּ֔ ִעז   6 ו 

ְּ   QM2ms+3fs שמע הש  נָּ ֶעֵ֗ מָּ  7 

ִני   QP2ms+1cs זכר ַּת֣ ַכר   8 ז 

ם   QI1cs+3mp שלח ֵחֵ֗ לָּ  9 ֶאש 

נְֵּ֫   QI1cs+2fs בנה ְךֶאב   10 

נּו   QP2ms+1cp שלח ֶ֑ ּתָּ ַלח   11 ש 

ּה   QM2ms+3fs כתב ֥ בָּ ת   12 כָּ

ָךְּ֖   QI3ms+2ms ירש ש   13 ִיירָּ

ִני   QI3mp+1cs עבד ֻדָׂ֜  14 ַיַעב 

הּו   QI2mp+3ms מצא ֻא֖ צָּ  15 ִתמ 

ּוםיְִּ   QI3mp+3mp ירש שֵ֗ ירָּ  16 

֣שּום   QM2mp+3mp תפש  17 ִּתפ 

ְּ   QI3mp+3mp ירש ֻשֵ֗ םִיירָּ  18 

דְּ֫   QP3cp+3mp עבד ּוםֲעבָּ  19 

 QP(1cs/2fs) גאל
+2ms   יָך ִּתֶּ֔ ַאל   20 ג 

םכְָּּ   QM2ms+3mp כתב ֵבֵ֗ ת   21 

 Q(M2/P3)ms גאל
+3fs3   ֶּ֑ה לָּ אָּ  22 ג 

 QI3ms גאל
+(3ms/1cp)   נּו ֶלֶּ֔ אָּ  23 ִיג 

ָך   QP3fs+2ms ילד ת  ַדֶּ֔ לָּ  24 י 

                              
 verbs do not add anything before a pronominal suffix, so ה3 2

the 3ה is gone without a trace. 

3 The spelling ְִָּּ ְּ  ִ ְּlooks like QP3ms+suffix, but because VS 

in the QI is Pathach ( Qamets) for 2G verbs, it could also 

be QM2ms+suffix. 

ךְָּּ   ו+QI1cp+2ms עבד ֶדֶֽ ַנַעב   25 ו 

֣פּוִני   QP3cp+1cs רדף דָּ  26 ר 

ִני   QM2ms+1cs4 שלח ֵחֶֽ לָּ  27 ש 

הּו   QI1cs+3ms בחר ֵרֶּ֔ חָּ  28 ֶאב 

הּו   ו+QM2mp+3ms עבד ֻד֣ ִעב   29 ו 

ֵנֶֽם   QI3ms+3mp בנה  30 ִיב 

ֻנֶ֑הּו   QP1cp+3ms עזב  31 ֲעַזב 

ּה   QP3ms+3fs חשב ֣ בָּ  32 ֲחשָּ

ִני   QP3fs+1cs ילד ת  ַד֥ לָּ  33 י 

֖שּוִני   QM2mp+1cs דרש  34 ִדר 

 Q(M2m/P3c)p שמע
+1cs5   ֕עּוִני מָּ  35 ש 

ִני   QI3ms+1cs הרג ֵגֶֽ ַהר   36 ַיֶֽ

 QP(1cs/2fs) מצא
+3ms   יהּו אִתֶּ֔ צָּ  37 מ 

ּוִני   QP3cp+1cs עזב בֵ֗  38 ֲעזָּ

ִני   QM2ms+1cs6 שמע ֵעֶּ֔ מָּ  39 ש 

 Q(P3/M2)ms שלח
+3ms   ֹו חֶ֑ לָּ  40 ש 

 QP(1cs/2fs) עזב
+2fs   יְך ִּתֶ֑  41 ֲעַזב 

ֹו   QP3ms+3ms עבד דֶֽ  42 ֲעבָּ

 QI1cs זכר
+(3ms/1cp)   נּו ֶרֵ֗ כ   43 ֶאז 

                              
4 A Tsere as a connecting vowel for a pronominal suffix is 

always Imperfect or Imperative, never Perfect. QP3ms+1cs is  

ִני ַח֫ לָּ  ש 
5 The spelling looks like QP3cp+suffix, but because VS in the 

QI is Pathach ( Qamets) for 3G verbs, it could also be 

QM2mp+suffix. 
6 A Tsere as a connecting vowel for a pronominal suffix is 

always Imperfect or Imperative, never Perfect. QP3ms+1cs is 

ִני ַע֫ מָּ  ש 
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Chapters 18 and 20 
ַעת   ל ְּ+∞Q ידע ַד֫  1 לָּ

עְּ֫   QM2mp נסע ּוס   2 

צְִּ֫   ל ְּ+Q∞+1cs קבץ ב  קָּ יל   3 

 4 ֫מּות   Q(M2ms/∞) מּות

֫מְּ   ל Q∞+7ְּ מּות ּותלָּ  5 

ּוֲע֫שְּ   QM2mp עשה  6 

ֶכת   ל ְּ+∞Q הלך ֶל֫  7 לָּ

֫אְּ   ב ְּ+Q∞+3ms מצא צ  מָּ ֹוב   8 

 Q(∞/M2ms) כתב

+2ms 
ָךְּ֫   ב  ת   9 כָּ

ֶשת   ∞Q נגש  10 ֶג֫

בְַּ֫   QP3ms שבע עשָּ  11 

ָךּובֹואְֶּ֫   8 ו ְּ+Q∞ +2ms בֹוא  12 

לֶלֱאכ ְּ֫   ל ְּ+∞Q אכל  13 

ְּ   ל ְּ+Q∞+3fs ירש ּתָּ֫ ִרש  ּהל   14 

ֵאְּ֫   ∞Q נשא תש   15 

ְּ   ל ְּ+Q∞+3mp עשה םַלֲעשֹותָּ֫  16 

יְּ֫   ל ְּ+∞Q היה ֹותִלה   17 

ְּ   QM2fs עשה יֲעִש֫  18 

ֹואבְּ֫   Q(M2ms/∞) בֹוא  19 

ה   QM2fp ידע נָּ ע   20 ַד֫

עַסְּ֫   QM2ms נסע  21 

ְּ   ל ְּ+∞Q נתן ֵת֫ תלָּ  22 

הֲעלְֵּ֫   QM2ms עלה  23 

                              
7 A verb that is the object of a preposition is either an 

infinitive construct or a participle (chapter 22). Therefore 

 .cannot be an imperative ְלמּות
8 By its spelling, this could also be QM2ms+2ms+ו. But 

because בֹוא is an intransitive verb, it can’t take a direct 

object, so the Imperative cannot have a direct object, so it 

can’t have a pronominal suffix. But a pronominal suffix on an 

infinitive construct can be the subject of the verbal action, so 

the infinitive construct of an intranslative verb can have a 

pronominal suffix. 

 קטל
Q(∞/M2ms) 

+2ms 
ָךְּ֫   ל  ט   24 קָּ

דֲעב ְּ֫   Q(∞/M2ms) עבד  25 

ֹ֫לְּ   ∞Q שלח ַחְּש   26 

שַרְּ֫   QM2ms ירש  27 

ת   ∞Q ירש ֶש֫  28 ֶר֫

ִאְּ֫   Q∞+1cs קרא ר  יקָּ  29 

ה   QM2fp יצא נָּ ֶא֫  30 צ 

ֹותֲע֫שְּ   ∞Q עשה  31 

ה   QM2fp בנה ינָּ ֶנ֫  32 ב 

בְַּ֫   QM2ms שבע עש   33 

ִעְּ֫   כ ְּ+Q∞+1cs שמע מ  שָּ יכ   34 

נְּ֫   ∞Q בנה ֹותב   35 

עַדְּ֫   QM2ms ידע  36 

ַעת   ∞Q ידע  37 ַד֫

ֹותַלֲע֫שְּ   ל ְּ+∞Q עשה  38 

ֹותֲע֫לְּ   ∞Q עלה  39 

֫אְּ   QM2mp נשא ּוש   40 

ֶשת   ∞Q ירש  41 ֶר֫

ָךְּ֫   Q∞+2ms יצא  42 ֵצאת 

ְּ   ∞Q נשא אתֵש֫  43 

+ל ְּ+Q∞+3fs שמר ְּ֫   ו  רָּ מ  שָּ ּהּול   44 

עַסְּ֫   QM2ms נסע  45 

ְּ֫   ל ְּ+Q∞+3fs עבד דָּ ב  עָּ ּהל   46 

֫אְּ   ל ְּ+∞Q ראה ֹותִלר   47 

עַדְּ֫   QM2ms ידע  48 

 49 ֫קּום   Q(M2ms/∞) קּום

ת   ל ְּ+∞Q נתן ֵת֫  50 ל 

 51 ֫בֹוִאי   QM2fs9 בֹוא

 52 ֲעֵנ֫ה   QM2ms ענה

                              
9 VS is accented, so this is a finite verb. Q∞+1cs is י  בֹוִא֫
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Chapters 14, 18, 20, and 21 
ּוֲע֫שְּ   QM2mp עשה  1 

ִטְּ֫   QM2fs נטה ינ   2 

ֶשת   ∞Q ירש  3 ֶר֫

עְּ֫   QM2mp נסע ּוס   4 

אּו   QP3cp בֹוא  5 בָּ֫

בְַּ֫   QM2ms שבע עש   6 

ְּ   QP2mp עבד ֶּת֫ םֲעַבד   7 

ְּ   QM2fs ירש ִש֫ יר   8 

ֹותַלֲע֫שְּ   ל ְּ+∞Q עשה  9 

טְָּּ֫   QP2fs חטא אתחָּ  10 

ּום֫קְּ   Q(M2ms/∞) קּום  11 

∞/Q(M2ms בֹוא
/A) 

ֹואבְּ֫    12 

ְּ֫   QP3ms קּום םקָּ  13 

ְּ   QP2mp עשה םֲעִשיֶת֫  14 

ְּ   QP2ms סבב  15 ַס֫בֹותָּ

ימּו   QM2mp שים  16 ִש֫

ְּ   QP2mp שלל םַשּלֹוֶת֫  17 

ְּ   QP2ms עשה יתָּ ִש֫  18 עָּ

דֲעב ְּ֫   Q(∞/M2ms) עבד  19 

כְּ֫   QP3cp הלך ל  ֶֽ ּוהָּ  20 

ְּ   QP2fs שוב ּת  ב   21 ַש֫

ִּתי   QP1cs קום מ   22 ַק֫

ַעת   ∞Q ידע  23 ַד֫

ִּתי   QP1cs שלח ח  ַל֫  24 שָּ

ה   QM2fp נטה ינָּ ֶט֫  25 נ 

ֹום֫שְּ   QA ִשים  26 

֫אְּ   QP3cp ראה ּורָּ  27 

ה   QM2fp קרא אנָּ ֶר֫  28 ק 

רּו   QP3cp גור  29 גָּ֫

ְּ   QM2fs עשה יֲעִש֫  30 

מ ְּ֫   ∞Q שמע ַעְּש   31 

בְּ֫   QP3cp סבב ב  ֶֽ ּוסָּ  32 

֫רֹונּו   QP1cp ארר  33 אָּ

ֶכת   ל ְּ+∞Q הלך ֶל֫  34 לָּ

ְּ֫   ל ְּ+Q∞+1cs קבץ קָּ ִציל  ב   35 

ְּ   ל ְּ+∞Q נתן ֵת֫ תלָּ  36 

 37 ַס֫בֹונּו   QP1cp סבב

ְּ   ∞Q נשא אתֵש֫  38 

לֶלֱאכ ְּ֫   ל ְּ+∞Q אכל  39 

֫מְּ   ל ְּ+∞Q מּות ּותלָּ  40 

ֵאְּ֫   ∞Q נשא תש   41 

ה   QM2fp סבב נָּ ב   42 ס ֫

ְּ֫   ל ְּ+Q∞+3fs עבד דָּ ב  עָּ ּהל   43 

רְּ֫   QP3cp ארר ר  ֶֽ ּואָּ  44 

ָךְּ֫   Q∞+2ms יצא  45 ֵצאת 

נּו   QP1cp מות ת   46 ַמ֫

ֹום֫קְּ   QA קּום  47 

ֹותֲע֫לְּ   ∞Q עלה  48 

ְּ   QP3fs עלה תָּ֫ ל  ֶֽ העָּ  49 

ִעְּ֫   כ ְּ+Q∞+1cs שמע מ  שָּ יכ   50 

ה   QM2fp עלה ינָּ  51 ֲעֶל֫

ֶשת   ∞Q נגש  52 ֶג֫

ה   QM2fp בנה ינָּ ֶנ֫  53 ב 

ְּ   QP2ms שלל  54 ַשּ֫לֹותָּ

צּו   QP3cp רוץ ֫  55 רָּ

֫לְּ   QP3cp עלה ּועָּ  56 

רּו   QP3cp ִשיר  57 שָּ֫

ה   QM2fp ידע נָּ ע   58 ַד֫

כְָּּ֫   QP3fs הלך ל  ֶֽ ההָּ  59 

ַתְּ֫   QP3ms נתן ןנָּ  60 

תּו   QP3cp ִשית  61 שָּ֫

ֵטְּ֫   QM2ms נטה הנ   62 

ְּ   ל ְּ+Q∞+3mp עשה םַלֲעשֹותָּ֫  63 
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֫מְּ   QA אמר ֹוראָּ  64 

עַסְּ֫   QM2ms נסע  65 

ֹותֲע֫לְּ   ∞Q עלה  66 

 קטל
Q(∞/M2ms) 
+2ms 

ָךְּ֫   ל  ט   67 קָּ

ה   QM2fp יצא נָּ ֶא֫  68 צ 

ְּ   QP3fs ראה ֲאתָּ֫ הרָּ  69 

דֲעב ְּ֫   Q(M2ms/∞) עבד  70 

ה   QM2fp נשא אנָּ  71 ֶש֫

בּו   QM2mp סבב  72 ס ֫

סנְָּּ֫   QP3ms נוס  73 

ְּ   QP2ms כרת ּתָּ ַר֫  74 כָּ

֫לְּ   QP3cp אכל כ  ֶֽ ּואָּ  75 

ְּ   QP3fs בנה תָּ֫ נ  ֶֽ הבָּ  76 

ְּ   ל ְּ+Q∞+3fs ירש ּתָּ֫ ִרש  ּהל   77 

 78 ֫קּוִמי   QM2fs קּום

ְּ   Q(M2ms/∞) ִשים יםִש֫  79 

֫מְּ   QA שמע ֹוַעְּשָּ  80 

֫אְּ   ב ְּ+Q∞+3ms מצא צ  מָּ ֹוב   81 

 82 ֫בֹוִאי   QM2fs בֹוא

ה   QP3fs שוב בָּ  83 שָּ֫

נְּ֫   QP3cp בנה ּובָּ  84 

הֲענְֵּ֫   QM2ms ענה  85 

שַרְּ֫   QM2ms ירש  86 

רּו   QP3cp סור  87 סָּ֫

ה   QM2fp ראה ינָּ ֶא֫  88 ר 

֫טְּ   QM2mp נטה ּונ   89 

ִּתי   QP1cs ִשים מ   90 ַש֫

ְּ   QP2ms שמע ּתָּ ע  ַמ֫  91 שָּ

עַדְּ֫   QM2ms ידע  92 

֫אְּ   ל ְּ+∞Q ראה ֹותִלר   93 

֫אְּ (irreg) ְיראּו is ירא QM2mp ראה ּור   94 

ְּ֫   QP3ms קום םקָּ  95 

ְּ   QP2mp נוס ֶּת֫ םַנס   96 

ֹותֲע֫שְּ   ∞Q עשה  97 

ְּ֫   QP3ms רוץ ץרָּ  98 

 בֹוא
Q∞ +2ms+ְּ ו 
10 

ָךּובֹואְֶּ֫    99 

הֲעלְֵּ֫   QM2ms עלה  100 

ֹ֫לְּ   ∞Q שלח ַחְּש   101 

נְּ֫   ∞Q בנה ֹותב   102 

ֹ֫לְּ   QA עלה העָּ  103 

אּו   QP3cp בֹוא  104 בָּ֫

הֲעלְֵּ֫   QM2ms עלה  105 

ִאְּ֫   Q∞+1cs קרא ר  יקָּ  106 

אנּו   QP1cp יצא צָּ֫  107 יָּ

֫אְּ   QM2mp נשא ּוש   108 

ַמְּ֫   QM2ms שמע עש   109 

ה   QM2fp עבד נָּ ד   110 ֲעב ֫

ה   QP3fs ִשים מָּ  111 שָּ֫

ְּ   Q(P3ms ִשים םשָּ֫  112 

 Q(∞/M2ms) כתב
+2ms 

ָךְּ֫   ב  ת   113 כָּ

לְָּּ֫   QP3ms כלה הכָּ  114 

ּוֲענְּ֫   QM2mp ענה  115 

+Q∞+3fs שמר ל ְּ+ו ְּ    ְּ֫ רָּ מ  שָּ ּהּול   116 

יְּ֫   ל ְּ+∞Q היה ֹותִלה   117 

אִתי   QP1cs נשא שָּ֫  118 נָּ

ַעת   ל ְּ+∞Q ידע ַד֫  119 לָּ

ּום֫קְּ   QM2ms קּום  120 

לְַּ֫   QM2ms שלח חש   121 

ְּ   QP3fs היה תָּ֫ י  ֶֽ ההָּ  122 

                              
10 By its spelling, this could also be QM2ms+2ms+ו. But בֹוא 

is an intransitive verb, so it can’t take a direct object, so the 

imperative can’t have a pronominal suffix. But a pronominal 

suffix on an infinitive construct can be the subject of the 

verbal action, so the infinitive construct of an intranslative 

verb can have a pronominal suffix. 
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Chapters 13–22 (Any Qal) 
כְּ֫   QI2mp הלך ּוֵּתל   1 

ֵרְּ֫   QM2ms+1cs עזר ז  ִניעָּ  2 

אּו   QP3cp בֹוא  3 בָּ֫

ְּ   QC1cp כרת תָּ֫ ר  הִנכ   4 

ה   QI(2/3)fp סבב ינָּ ֻסֶב֫  5 ּת 

ֹ֫לְּ   QA עלה העָּ  6 

ֶלְך   QIwc3ms הלך  7 ַוֵי֫

בְּ֫   QI3mp עזב ּוַיַעז   8 

אּו   QP3cp בֹוא  9 בָּ֫

נְּ֫   ∞Q בנה ֹותב   10 

ינּו   QI2mp ִבין ִב֫  11 ּתָּ

ָךּובֹואְֶּ֫   10 ו ְּ+Q∞+2ms בֹוא  12 

הר עְָּּ֫   QPtFS רעה  13 

ְּ֫   QC1cp עבר רָּ הֶנֶעב   14 

לְֶּ֫   QI3ms כלה הִיכ   15 

עַדְּ֫   QM2ms ידע  16 

 QP(1cs/2fs) גאל
+2ms 

ִּתְּ֫   ַאל  יָךג   17 

ה   QM2fp קרא אנָּ ֶר֫  18 ק 

שִיגְַּ֫   QI3ms נגש  19 

 QP3ms רּוץ
or QPtMS 

  ְּ֫ ץרָּ  20 

ֵטְּ֫   QM2ms נטה הנ   21 

ְּ   QP2ms שמע ּתָּ ע  ַמ֫  22 שָּ

֫לְּ   QI3mp נפל ּוִיפ   23 

 24 ֫קּוִמי   QM2fs קּום

ה   QI(3/2)fp קרא אנָּ ֶר֫  25 ִּתק 

ְּ   QI2fs ִשית ִש֫ יִתיּתָּ  26 

ֶדְּ֫   QI1cp+2ms עבד ךְַָּּנַעב   27 

ְּ   QC1cs כרת תָּ֫ ר  הֶאכ   28 

ה   QM2fp עבד נָּ ד   29 ֲעב ֫

ה   QP3fs שּוב בָּ  30 שָּ֫

֫סְּ   (QPpMSאסר) QI1cs סּור ּוראָּ  31 

אתי צְֵּ֫   QPtFS יצא  32 

ְּ֫   QC1cp שמר רָּ מ  הִנש   33 

֫אְּ   QP3cp ראה ּורָּ  34 

ְּ   QP2ms+1cs זכר ַּת֫ ַכר  ִניז   35 

רְּ֫   QP3cp ארר ר  ֶֽ ּואָּ  36 

ְּ   QI3ms נתן ןִיֵּת֫  37 

ְּ   QP2ms סבב  38 ַס֫בֹותָּ

ֻדְּ֫   QI3mp+1cs עבד ִניַיַעב   39 

֫חְּ   QPpMS אחז ּוזאָּ  40 

חְָּּ֫   QC1cs שלך ל  הֶאש   41 

֫פְּ   ?+QI2mp שרף ר  ּוֲהִתש   42 

֫פְּ   QP3cp+1cs רדף דָּ ּוִניר   43 

ִטְּ֫   QM2fs נטה ינ   44 

ְּ   QI1cp ִשים ִש֫ יםנָּ  45 

ֶכת   ל ְּ+∞Q הלך ֶל֫  46 לָּ

ה   QM2fp נשא אנָּ  47 ֶש֫

 קטל
Q(∞/M2ms) 

+2ms 
ָךְּ֫   ל  ט   48 קָּ

די אבְַּ֫   QI3ms אבד  49 

לְַּ֫   QI3fs/2ms שלח חִּתש   50 

ְּ   QP2fs ידע ַעּת  ַד֫  51 יָּ

ְּ   QP2ms+1cp שלח ּתָּ֫ ַלח  נּוש   52 

רי אַמְּ֫   QI3ms אמר  53 

יְּ֫   QI3mp היה ּוִיה   54 

יְּ֫   ל+∞Q חיה ֹותִלח   55 

יְִּ֫   (accent) ו ְּ+QP1cs היה הָּ יִתיו   56 

בְָּּ֫   QM2ms+3fs כתב ת  ּהכָּ  57 

רְּ֫   QI3ms רּום ּוםיָּ  58 

 עזב
QP(1cs/2fs) 
+2fs 

ִּתְּ֫   יְךֲעַזב   59 

הר ֶאְּ֫   QPtMS ראה  60 

בְּ֫   QP3cp סבב ב  ֶֽ ּוסָּ  61 

ִּתי   QP1cs קּום מ   62 ַק֫
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ְּ֫   QP3ms+3fs עבד דָּ ּהֲעבָּ  63 

ה   QI(2/3)fp ירש נָּ ש   64 ִּתיַר֫

נְֵּ֫   QI3ms+3mp בנה םִיב   65 

נְּ֫   QI3mp קנה ּוִיק   66 

ְּ   QPwc1cs נתן ַת֫ נָּ ִּתיו   67 

ֹום֫שְּ   QA ִשים  68 

בְּ֫   QM2mp+3fs עזב ּוהְִָּּעז   69 

ּ֫תְּ   QI3mp שתה ּוִיש   70 

בְַּ֫   QI(3f/2m)s שבע עִּתש   71 

בְֵּ֫   QM2ms+3mp כתב ת  םכָּ  72 

ֶעְּ֫   QM2ms+3fs שמע מָּ הש  נָּ  73 

ְּ   QI1cp ישב בֵנֵש֫  74 

ֵחְּ֫   QM2ms+1cs שלח לָּ ִניש   75 

ְּ֫   QIwc3ms קרא רָּ אַוִיק   76 

ּום֫קְּ   Q(M2ms/∞) קּום  77 

הֲעלְֵּ֫   QM2ms עלה  78 

תּו   QP3cp ִשית  79 שָּ֫

ַעת   ∞Q ידע  80 ַד֫

ּוֲענְּ֫   QM2mp ענה  81 

ְךֵיֵלְּ֫   QI3ms הלך  82 

ְּ   Q(P3ms/PtMS) ִשים םשָּ֫  83 

֫מְּ   QA שמע ֹוַעְּשָּ  84 

ה   QP3fs ִשים מָּ  85 שָּ֫

ַעת   ל ְּ+∞Q ידע ַד֫  86 לָּ

מ ְּ֫   ∞Q שמע ַעְּש   87 

נְִּ֫   QI2fs נתן יִּתּת   88 

֫אְּ   QM2mp נשא ּוש   89 

בּו   QM2mp סבב  90 ס ֫

ְּ   QP2mp נּוס ֶּת֫ םַנס   91 

יַּתֲעִלְּ֫   QI2fs עלה  92 

צּו   QP3cp רּוץ ֫  93 רָּ

ֻדְּ֫   QM2mp+3ms עבד הּוִעב   94 

 QI3ms גאל
+(3ms/1cp) 

ֶלְּ֫   אָּ נּוִיג   95 

חְָּּ֫   QC1cp שלח ל  הִנש   96 

ַמְּ֫   QM2ms שמע עש   97 

כ ְּ֫   ?+QI3fs/2ms זכר רֲהִתז   98 

ה   QI(3/2)fp עבד נָּ ד   99 ַּתֲעב ֫

עַסְּ֫   QM2ms נסע  100 

ִמְּ֫   QPtMP קּום יםקָּ  101 

ְּ   QP3fs עלה תָּ֫ ל  ֶֽ העָּ  102 

 מצא
QP(1cs/2fs) 
+3ms 

אִתְּ֫   צָּ יהּומ   103 

לְַּ֫   QM2ms שלח חש   104 

אנּו   QP1cp יצא צָּ֫  105 יָּ

ְּ   QI2mp+3ms דרש ֻש֫ ר  הּוִּתד   106 

ה   QM2fp יצא נָּ ֶא֫  107 צ 

נְֵּ֫   QI1cs+2fs בנה ְךֶאב   108 

יִתי   QI2fs ִשית ִש֫  109 ּתָּ

דֵיֵרְּ֫   QI3ms ירד  110 

֫אְּ   QI2mp חטא ּוֶּתֶחט   111 

ִבי   QI2fs סבב ס ֫  112 ּתָּ

ְּ   QI3ms עשה הַיֲעֶש֫  113 

ַעש   QIwc3ms עשה  114 ַוַי֫

ְּ   QP2ms שלל  115 ַשּ֫לֹותָּ

עְּ֫   QM2mp נסע ּוס   116 

ֶרד   QIwc3ms ירד  117 ַוֵי֫

נּו   QP1cp מּות ת   118 ַמ֫

אנּו   QP1cp חבא טָּ֫  119 חָּ

דֲעב ְּ֫   Q(∞/M2ms) עבד  120 

חְָּּ֫   QP3ms+3ms שחט טֹוש   121 

ִלְּ֫   QI2fs אכל יּת אכ   122 

ָךְּ֫   QI3ms+2ms ירש ש  ֶֽ  123 ִיירָּ

עְּ֫   QI3mp נסע ּוִיס   124 

אתק ֵרְּ֫   QPtFS קרא  125 

יְּ֫   ל ְּ+∞Q היה ֹותִלה   126 
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ַדְּ֫   QP3fs+1cs ילד לָּ ִניי  ת   127 

עֵיַרְּ֫   QI3ms רעע  128 

ימּו   QM2mp ִשים  129 ִש֫

ְּ֫   ל ְּ+Q∞+3fs עבד דָּ ב  עָּ ּהל   130 

ְּ   QP2mp שלל םַשּלֹוֶת֫  131 

֫קּוִמי   QI2fs קּום  132 ּתָּ

ְּ   ל ְּ+Q∞+3mp עשה םַלֲעשֹותָּ֫  133 

ֶשת   ∞Q נגש  134 ֶג֫

חְָּּ֫   QC1cs שלח ל  הֶאש   135 

עְּ֫   QI3mp נסע ּוִיס   136 

צְִּ֫   ל ְּ+Q∞+1cs קבץ ב  קָּ יל   137 

עְּ֫   QI3mp רעה ּוִיר   138 

ֲחרְּ֫   QI3mp בחר ּוִיב   139 

רְּ֫   QI3mp אמר ּוי אמ   140 

ְּ   QP2fs שּוב ּת  ב   141 ַש֫

בְִּ֫   QI2fs ישב יֵּתש   142 

֫אְּ   QI2mp מצא צ  ּוִּתמ   143 

בְַּ֫   QP3ms+1cs עזב ִניֲעזָּ  144 

ֹותַלֲע֫שְּ   ל ְּ+∞Q עשה  145 

דְּ֫   QP3cp+3mp עבד ּוםֲעבָּ  146 

ִאְּ֫   QPtMP בֹוא יםבָּ  147 

גְֵּ֫   QI3ms+3ms הרג הּוַיַהר   148 

דַנֲעמ ְּ֫   QI1cp עמד  149 

ּוֲע֫שְּ   QM2mp עשה  150 

כְּ֫   QI3mp הלך ּוֵיל   151 

֫אְּ (irreg) ְיראּו is ירא QM2mp ראה ּור   152 

ַתְּ֫   QP3ms נתן ןנָּ  153 

ְּ   QP2ms עשה יתָּ ִש֫  154 עָּ

נְֶּ֫   QI3ms בנה הִיב   155 

עִיַסְּ֫   QI3ms נסע  156 

יתְָּּ   QP2ms עלה ִל֫  157 עָּ

ַחת   QPtFS ברח  158 ב ַר֫

ְּ֫   QP3ms / QPtMS קּום םקָּ  159 

נְּ֫   QI3mp בנה ּוִיב   160 

ִאְּ֫   QI2fs יצא יֵּתצ   161 

ה   QI(2/3)fp אכל נָּ ל   162 ּת אַכ֫

מּו   QI3mp שמם ש ֫  163 יָּ

֫שְּ   QI3mp+3mp ירש ּוםִיירָּ  164 

 165 ַס֫בֹונּו   QP1cp סבב

ה   QM2fp סבב נָּ ב   166 ס ֫

כְּ֫   QP3cp הלך ל  ֶֽ ּוהָּ  167 

֫שְּ   QM2mp+3mp תפש ּוםִּתפ   168 

ה   QI(2/3)fp מצא אנָּ ֶצ֫  169 ִּתמ 

+ל ְּ+Q∞+3fs שמר ְּ֫   ו  רָּ מ  שָּ ּהּול   170 

ֹותֲע֫שְּ   ∞Q עשה  171 

ְּ   QP2mp עבד ֶּת֫ םֲעַבד   172 

ה   QI(2/3)fp שמע נָּ ע  ַמ֫  173 ִּתש 

ָךְּ֫   Q∞+2ms יצא  174 ֵצאת 

ֵרְּ֫   QI1cs+3ms בחר חָּ הּוֶאב   175 

ה   QI(2/3)fp בכה ינָּ ֶכ֫  176 ִּתב 

ַמְּ֫   QI1cs שמח חֶאש   177 

רְּ֫   QI2mp עבר ּוַּתַעב   178 

הֶאֱענְֶּ֫   QI1cs ענה  179 

צְָּּ֫   QI1cp מצא אִנמ   180 

֫שְּ   QM2mp+1cs דרש ּוִניִדר   181 

רַוי אֶמְּ֫   QIwc3ms אמר  182 

לְָּּ֫   QP3ms כלה הכָּ  183 

זֱאח ְּ֫   ∞QM2ms OR Q אחז  184 

֫שּובּו   QI3mp שּוב  185 יָּ

גַּתֲהר ְּ֫   QI3fs/2ms הרג  186 

דֵּתֵלְּ֫   QI3fs/2ms ילד  187 

ה   QM2fp עלה ינָּ  188 ֲעֶל֫

֫לְּ   QP3cp אכל כ  ֶֽ ּואָּ  189 

כ ְּ֫   ?+QI3ms מכר רֲהִימ   190 
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דֵאֵרְּ֫   QI1cs ירד  191 

הֲעלְֵּ֫   QM2ms עלה  192 

ֹותע ֫לְּ   QPtFP עלה  193 

֫אְּ   QI2mp יצא ּוֵּתצ   194 

נְֶּ֫   QI1cp בנה הִנב   195 

זֶנֱאַחְּ֫   QI1cp אחז  196 

שִניַרְּ֫   QI1cp ירש  197 

ּוַּתֲע֫לְּ   QI2mp עלה  198 

דֶאֱעב ְּ֫   QI1cs עבד  199 

ִאְּ֫   Q∞+1cs קרא ר  יקָּ  200 

֫רֹונּו   QP1cp ארר  201 אָּ

ֶאְּ֫   QIwc1cs ראה ֶאר  הוָּ  202 

בְּ֫   QI3fs/2ms בֹוא ֹואּתָּ  203 

ַאְּ֫   QI3fs/2ms גאל לִּתג   204 

ה   QM2fp ראה ינָּ ֶא֫  205 ר 

ְּ   QM2fs ירש ִש֫ יר   206 

ְּ   QI1cp ִשיר ִש֫ ירנָּ  207 

ֵעְּ֫   QI1cs+3mp זרע רָּ םֶאז   208 

רא ַמְּ֫   QI1cs אמר  209 

ְּ֫   QI1cs קרא רָּ אֶאק   210 

ְּ   QI3ms ִשית ִש֫ יתיָּ  211 

הע נְֶּ֫   QPtMS ענה  212 

בְָּּ֫   QP3ms+3fs חשב ּהֲחשָּ  213 

ְּ   QP2mp עשה םֲעִשיֶת֫  214 

ְּ   QI1cs ִשים ִש֫ יםאָּ  215 

ֹותר עְּ֫   QPtFP רעה  216 

ִעְּ֫   כ ְּ+Q∞+1cs שמע מ  שָּ יכ   217 

ֵעְּ֫   QM2ms+1cs שמע מָּ ִניש   218 

בְֻּ֫   QM2mp+1cs עזב ִניִעז   219 

ה   QI(2/3)fp עמד נָּ ד   220 ַּתֲעמ ֫

ִקְּ֫   QI2fs חזק יֶּתֶחז   221 

רְּ֫   QI3ms רּוץ ּוץיָּ  222 

 Q(M2/P3)ms גאל
+3fs 

לְָּּ֫   אָּ ּהג   223 

נְּ֫   QP3cp בנה ּובָּ  224 

רְּ֫   QI1cs רּום ּוםאָּ  225 

ה   QI(2/3)fp תמם ינָּ ַתֶמ֫  226 ּת 

בְִּ֫   QI3ms ִבין יןיָּ  227 

ֹואבְּ֫   Q(M2ms/∞/A) בֹוא  228 

ָךְּ֫   QI1cs+2ms עבד ד   229 ֶאֱעבָּ

הֲענְֵּ֫   QM2ms ענה  230 

עִנגְַּ֫   QI1cp נגע  231 

ֶאְּ֫   QI3fs/2ms ראה הִּתר   232 

ְּ   QP3fs היה תָּ֫ י  ֶֽ ההָּ  233 

ֵאְּ֫   ∞Q נשא תש   234 

ַטְּ֫   QI1cp בטח חִנב   235 

ְּ   QI1cp ִשיר ִש֫ ירנָּ  236 

֫מְּ   ל ְּ+∞Q מּות ּותלָּ  237 

בְּ֫   QP3cp+2fs עזב ּוְךֲעזָּ  238 

֫אְּ   ל ְּ+∞Q ראה ֹותִלר   239 

ה   QM2fp ידע נָּ ע   240 ַד֫

ְּ   QPtMP עשה יםע ִש֫  241 

ימּו   QI2mp ִשים ִש֫  242 ּתָּ

חֶאַקְּ֫   QI1cs לקח  243 

ַדְּ֫   QP3fs+2ms ילד לָּ ָךי  ת   244 

֫לְּ   QP3cp עלה ּועָּ  245 

רּו   QP3cp ִשיר  246 שָּ֫

ה   QI(2/3)fp לקח נָּ ח   247 ִּתַק֫

ְּ   ∞Q נשא אתֵש֫  248 

ֶשת   ∞Q ירש  249 ֶר֫

עֶאַסְּ֫   QI1cs נסע  250 

סנְָּּ֫   QP3ms / QPtMS נּוס  251 

ְּ   QM2fs עשה יֲעִש֫  252 

ֹותע ֫שְּ   QPtFP עשה  253 

ֶבן   QIwc3ms בנה  254 ַוִי֫
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ַאְּ֫   QI3ms שאל לִיש   255 

ְּ   QP3fs ראה ֲאתָּ֫ הרָּ  256 

ְּ   Q(M2ms/∞) ִשים יםִש֫  257 

ה   QM2fp נטה ינָּ ֶט֫  258 נ 

בֶיֱאַהְּ֫   QI3ms אהב  259 

 260 ֫בֹוִאי   QM2fs בֹוא

 QI1cs זכר
+(3ms/1cp) 

ֶרְּ֫   כ  נּוֶאז   261 

ה   QI(2/3)fp קּום ינָּ קּוֶמ֫  262 ּת 

ּום֫קְּ   Q(∞/M2ms) קּום  263 

רּו   QP3cp גּור  264 גָּ֫

אִתי   QP1cs נשא שָּ֫  265 נָּ

עֵיַדְּ֫   QI3ms ידע  266 

ְּ֫   QP3ms / QPtMS קּום םקָּ  267 

גְֻּ֫   QI3mp+3ms הרג הּוַיַהר   268 

טְָּּ֫   QP2fs חטא אתחָּ  269 

ףֶיֱאס ְּ֫   QI3ms אסף  270 

כְּ֫   QIwc3mp הלך ּוַוֵיל   271 

ִּתי   QP1cs שלח ח  ַל֫  272 שָּ

ה   QI(2/3)fp חזק נָּ ק   273 ֶּתֱחַז֫

בְּ֫   QI3mp רבה ּוִיר   274 

נְֻּ֫   QP1cp+3ms עזב הּוֲעַזב   275 

ְּ   QI1cp נשא אִנשָּ֫  276 

שַרְּ֫   QM2ms ירש  277 

ֹ֫לְּ   ∞Q שלח ַחְּש   278 

ֶבן   QIwc3ms בנה  279 ַוִי֫

גֶאֱהר ְּ֫   QI1cs הרג  280 

ֲע֫קְּ   QI2mp צעק ּוִּתצ   281 

 ישב
QPwc2mp 

(or P+ו)   ְּ ֶּת֫ םִויַשב   282 

ְּ   QP3fs בנה תָּ֫ נ  ֶֽ הבָּ  283 

ְּ   QP2ms כרת ּתָּ ַר֫  284 כָּ

לֶלֱאכ ְּ֫   ל ְּ+∞Q אכל  285 

ֵרְּ֫   QPtMS גרש שג   286 

ְּ   QI3fs/2ms נשא אִּתשָּ֫  287 

ִּתי   QP1cs ִשים מ   288 ַש֫

֫מְּ   QA אמר ֹוראָּ  289 

֫טְּ   QM2mp נטה ּונ   290 

עַוִיַסְּ֫   QIwc3ms נסע  291 

זא ֵחְּ֫   QPtMS אחז  292 

יִתי   QP1cs כלה ִל֫  293 כָּ

 כתב
Q(∞/M2ms) 

+2ms 
ָךְּ֫   ב  ת   294 כָּ

ֹום֫קְּ   QA קּום  295 

ה   QI(2/3)fp עלה ינָּ  296 ַּתֲעֶל֫

ַעְּ֫   QI3ms בער רִיב   297 

בְַּ֫   QM2ms שבע עש   298 

ְּ   ל ְּ+Q∞+3fs ירש ּתָּ֫ ִרש  ּהל   299 

ְּ   QI3mp+3mp ירש ֻש֫ םִיירָּ  300 

֫לְּ   ∞Q כלה ֹותכ   301 

נְּ֫   QI1cp נּוס ּוסנָּ  302 

ַחְּ֫   QI3fs/2ms שחט טִּתש   303 

 שמע
Q(M2m/P3c)p 
+1cs 

עְּ֫   מָּ ּוִניש   304 

בְַּ֫   QI3ms שבע עִיש   305 

ְּ   ל ְּ+∞Q נתן ֵת֫ תלָּ  306 

רּו   QP3cp סּור  307 סָּ֫

ה   QM2fp בנה ינָּ ֶנ֫  308 ב 

ב ְּ֫   QIwc3ms בֹוא אַויָּ  309 

ה   QI(2/3)fp נטה ינָּ  310 ִּתֶט֫

דֲעב ְּ֫   Q(∞/M2ms) עבד  311 

כְָּּ֫   QP3fs הלך ל  ֶֽ ההָּ  312 

ֹותֲע֫לְּ   ∞Q עלה  313 

֫בֹוִאי   QI2fs בֹוא  314 ּתָּ

ֹותֲע֫לְּ   ∞Q עלה  315 

֫אְּ   ב ְּ+Q∞+3ms מצא צ  מָּ ֹוב   316 
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Chapters 13–25 (Qal + Niphal) 
גֶאֱהר ְּ֫   QI1cs הרג  1 

נְֶּ֫   NI1cs ענה הֵאעָּ  2 

֫אְּ   ב ְּ+Q∞+3ms מצא צ  מָּ ֹוב   3 

ה   QM2fp בנה ינָּ ֶנ֫  4 ב 

רּו   QP3cp גּור  5 גָּ֫

 / NM2fs בטח
N∞+1cs 

ִחְּ֫   ט  ֶֽ יִהבָּ  6 

 / NM2fs ידע
N∞+1cs 

ִעְּ֫   ָּֽד  ֶֽ יִהּוָּ  7 

ה   NM2fp ישב נָּ ב  ַש֫  8 ִהּוָּ

ְּ   N(M2ms/∞/A) חשב ֵש֫ בֵהחָּ  9 

ֵסְּ֫   NM2ms / NA כסה הִהכָּ  10 

֫סְּ   NM2mp כסה ּוִהכָּ  11 

∞NM2fs / N כתב
+1cs 

בְִּ֫   ת  ֶֽ יִהכָּ  12 

כְָּּ֫   QP3fs הלך ל  ֶֽ ההָּ  13 

ה   NM2fp מצא אנָּ ֶצ֫  14 ִהמָּ

בְֵּ֫   N(M2ms/∞/A) קבץ ץִהקָּ  15 

ֵלְּ֫   N(M2ms/∞/A) שלך ְךִהשָּ  16 

ב ְּ֫   QIwc3ms בֹוא אַויָּ  17 

ֶבן   QIwc3ms בנה  18 ַוִי֫

כְּ֫   QIwc3mp הלך ּוַוֵיל   19 

טְָּּ֫   QP2fs חטא אתחָּ  20 

ףֶיֱאס ְּ֫   QI3ms אסף  21 

עֵיַדְּ֫   QI3ms ידע  22 

גְֻּ֫   QI3mp+3ms הרג הּוַיַהר   23 

דְּ֫   NI3mp ילד ל  ֶֽ ּוִיּוָּ  24 

֫סְּ   NI3mp כסה ּוִיכָּ  25 

בְּ֫   QI3mp רבה ּוִיר   26 

בְַּ֫   QI3ms שבע עִיש   27 

ְּ   NI3ms שתה ֶת֫ הִישָּ  28 

ְּ   ל ְּ+∞Q נתן ֵת֫ תלָּ  29 

ְּ   NP2mp נגע ֶּת֫ םִנַגע   30 

ְּ   NP2mp ידע ֶּת֫ םנֹוַדע   31 

ִּתי   NP1cs ילד ד   32 נֹוַל֫

בְִּ֫   NPtMP ישב יםנֹושָּ  33 

ֶבת   NPtFS ישב  34 נֹוֶש֫

ּ֫תְּ   NA / QI1cp כתב ֹובִנכ   35 

בְֵּ֫   NI1cp עבר רֵנעָּ  36 

ְּ֫   NP3fs / QC1cp עבר רָּ הֶנֶעב   37 

נּו   NP1cp עבר ר   38 ֶנֱעַב֫

נְֶּ֫   NI1cp ענה הֵנעָּ  39 

ֹותַנֲע֫שְּ   NPtFP עשה  40 

נּו   NP1cp נפל ל   41 ִנַפ֫

ֵרְּ֫   NP1cp קרא אנּוִנק   42 

 / QI1cp / NP3ms נשא
NPtms   ְּ אִנשָּ֫  43 

אִתי   QP1cs נשא שָּ֫  44 נָּ

ַמְּ֫   NP3ms / QI1cp שמע עִנש   45 

ְּ   NP2ms שתה יתָּ ֵּת֫  46 ִנש 

רּו   QP3cp סּור  47 סָּ֫

דֲעב ְּ֫   ∞QM2ms / Q עבד  48 

נְֻּ֫   QP1cp+3ms עזב הּוֲעַזב   49 

ֹותֲע֫לְּ   ∞Q עלה  50 

ְּ֫   QP3ms / QPtMS קּום םקָּ  51 

שַרְּ֫   QM2ms ירש  52 

ֹ֫לְּ   ∞Q שלח ַחְּש   53 

ִּתי   QP1cs שלח ח  ַל֫  54 שָּ

֫בֹוִאי   QI2fs בֹוא  55 ּתָּ

ִעְּ֫   NI2fs ידע ָּֽד  ֶֽ יִּתּוָּ  56 

ה   QI(2/3)fp חזק נָּ ק   57 ֶּתֱחַז֫

ה   NI(2/3)fp חשב נָּ ב  ַש֫  58 ֵּתחָּ

ה   QI(2/3)fp נטה ינָּ  59 ִּתֶט֫

ה   NI(2/3)fp מצא אנָּ ֶצ֫  60 ִּתמָּ

בְֵּ֫   NI(3f/2m)s עבר רֵּתעָּ  61 

נְֶּ֫   NI(3f/2m)s ענה הֵּתעָּ  62 
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Chapters 13–27 (Q+N+D) 
ֶכת   ל ְּ+∞Q הלך ֶל֫  1 לָּ

ְּ   NP2mp ידע ֶּת֫ םנֹוַדע   2 

 / NM2fs בטח
N∞+1cs 

ִחְּ֫   ט  ֶֽ יִהבָּ  3 

ה   NI(2/3)fp מצא אנָּ ֶצ֫  4 ִּתמָּ

כ ְּ֫   ?+QI3fs/2ms זכר רֲהִתז   5 

ְּ   QPtMP עשה יםע ִש֫  6 

ֹואבְּ֫   Q(M2ms/∞/A) בֹוא  7 

תֵשֵרְּ֫   DP3ms שרת  8 

נְֶּ֫   NI1cp ענה הֵנעָּ  9 

הֲעלְֵּ֫   QM2ms עלה  10 

ּוִבֲערְּ֫   DP3cp בער  11 

צְַּ֫   DIwc3ms צוה וַוי   12 

ְּ   P2ms(N/D) נחם ּתָּ מ   13 ִנַח֫

ַבֲערְּ֫   DI3mp בער ּוי   14 

ּוַכּ֫לְּ   DM2mp כלה  15 

ּ֫תְּ   NA / QI1cp כתב ֹובִנכ   16 

הע נְֶּ֫   QPtMS ענה  17 

אַמֵּלְּ֫   D(M2ms/∞/A) מלא  18 

דְּ֫   NI3mp ילד ל  ֶֽ ּוִיּוָּ  19 

ַנֵחְּ֫   DI3ms נחם םי   20 

ַצּוְֶּ֫   DPtMS צוה המ   21 

ּוִכ֫סְּ   DP3cp כסה  22 

כְּ֫   DI2mp ברך ר  ֶֽ בָּ ּוּת   23 

נְֶּ֫   QI1cp / NPtMS בנה הִנב   24 

ְּ   QC1cp / NP3fs כרת תָּ֫ ר  הִנכ   25 

ֹום֫קְּ   QA קּום  26 

ְּ   DP2mp כלה םִכִּליֶת֫  27 

ְּ   NI3ms שתה ֶת֫ הִישָּ  28 

בְֵּ֫   NI1cp עבר רֵנעָּ  29 

ִמְּ֫   QPtMP קּום יםקָּ  30 

ִּתי   DP1cs גרש ש   31 ֵגַר֫

ַכּ֫לְּ   DPtFP כלה ֹותמ   32 

ְּ   Q(P3ms/PtMS) ִשים םשָּ֫  33 

ֵרְּ֫   DI3ms גרש גָּ שי   34 

לְַּ֫   QM2ms שלח חש   35 

ַצּוְֶּ֫   DI3ms צוה הי   36 

֫מְּ   QA אמר ֹוראָּ  37 

ַכֶסְּ֫   DI3ms כסה הי   38 

 QI1cp OR נגע
(N/D)P3ms 

עִנגְַּ֫    39 

ה   NI(2/3)fp חשב נָּ ב  ַש֫  40 ֵּתחָּ

֫תְּ   DP3cp שרת ּוֵשר   41 

בְֵּ֫   N(M2ms/∞/A) קבץ ץִהקָּ  42 

ּום֫קְּ   Q(M2ms/∞) קּום  43 

֫סְּ   NI3mp כסה ּוִיכָּ  44 

ִעְּ֫   NI2fs ידע ָּֽד  ֶֽ יִּתּוָּ  45 

ֵאְּ֫   ∞Q נשא תש   46 

ֹותַכּ֫לְּ   ∞D כלה  47 

֫מְּ   QA שמע ֹוַעְּשָּ  48 

ִאְּ֫   QPtMP בֹוא יםבָּ  49 

אתק ֵרְּ֫   QPtFS קרא  50 

הר ֶאְּ֫   QPtMS ראה  51 

חְָּּ֫   QC1cs שלח ל  הֶאש   52 

ְּ   ל ְּ+∞Q נתן ֵת֫ תלָּ  53 

ֵסְּ֫   NM2ms / NA כסה הִהכָּ  54 

אתי צְֵּ֫   QPtFS יצא  55 

לְֶּ֫   QI3ms כלה הִיכ   56 

ֹותַנֲע֫שְּ   NPtFP עשה  57 

ַמְּ֫   NP3ms / QI1cp שמע עִנש   58 

ְּ   DP3fs צוה תָּ֫ הִצּו   59 

ְּ֫   NP3fs / QC1cp עבר רָּ הֶנֶעב   60 

ינּו   DP1cp כסה  61 ִכִס֫

ה   NI(2/3)fp מצא אנָּ ֶצ֫  62 ִּתמָּ

ֵלְּ֫   N(M2ms/∞/A) שלך ְךִהשָּ  63 
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שִיגְַּ֫   QI3ms נגש  64 

דַלֵמְּ֫   D(M2ms/∞/A) למד  65 

נּו   P1cp(N/D) נפל ל   66 ִנַפ֫

בְִּ֫   NPtMP ישב יםנֹושָּ  67 

ְּ   DP2mp בער ֶּת֫ םִבַער   68 

נְֶּ֫   NI1cs ענה הֵאעָּ  69 

ֹותר עְּ֫   QPtFP רעה  70 

רַסֵפְּ֫   D(M2ms/∞/A) ספר  71 

ֹותֲע֫לְּ   ∞Q עלה  72 

ִתְּ֫   DPtMP שרת ר  ֶֽ שָּ יםמ   73 

ֶבת   NPtFS ישב  74 נֹוֶש֫

ְּ   ∞Q נשא אתֵש֫  75 

ֶשת   ∞Q נגש  76 ֶג֫

ַחת   QPtFS ברח  77 ב ַר֫

לַגֵדְּ֫   D(M2ms/∞/A) גדל  78 

ּוִכּ֫לְּ   DP3cp כלה  79 

ִּתי   NP1cs ילד ד   80 נֹוַל֫

בְֵּ֫   NI(3f/2m)s עבר רֵּתעָּ  81 

ה   NM2fp מצא אנָּ ֶצ֫  82 ִהמָּ

ַנֲחִמְּ֫   DPtMP נחם יםמ   83 

ְּ   P2mp(N/D) נגע ֶּת֫ םִנַגע   84 

מ ְּ֫   ∞Q שמע ַעְּש   85 

֫תְּ   DI3mp שרת ר  ֶֽ שָּ ּוי   86 

ֵרְּ֫   QPtMS גרש שג   87 

די אבְַּ֫   QI3ms אבד  88 

ְּ   Q(M2ms/∞) ִשים יםִש֫  89 

ְּ   N(M2ms/∞/A) חשב ֵש֫ בֵהחָּ  90 

ַכּלְֶּ֫   DI(3f/2m)s כלה הּת   91 

נּו   NP1cp עבר ר   92 ֶנֱעַב֫

אִתי   DP1cs מלא  93 ִמֵּל֫

 קּום
QP3ms / 
QPtMS 

  ְּ֫ םקָּ  94 

ַעת   ∞Q ידע  95 ַד֫

ְּ   NP2ms שתה יתָּ ֵּת֫  96 ִנש 

רּו   QP3cp גּור  97 גָּ֫

 98 ֫בֹוִאי   QM2fs בֹוא

כ ְּ֫   ?+QI3ms מכר רֲהִימ   99 

 / QP3ms נּוס
QPtMS 

סנְָּּ֫    100 

ֶשת   ∞Q ירש  101 ֶר֫

ַכִסְּ֫   DPtMP כסה יםמ   102 

נְּ֫   QI3mp בנה ּוִיב   103 

ֹותע ֫לְּ   QPtFP עלה  104 

 / NM2fs ידע
N∞+1cs 

ִעְּ֫   ָּֽד  ֶֽ יִהּוָּ  105 

ֵרְּ֫   NP1cp קרא אנּוִנק   106 

כְַּ֫   DIwc3ms כסה סַוי   107 

֫בֹוִאי   QI2fs בֹוא  108 ּתָּ

ה   NM2fp מצא אנָּ ֶצ֫  109 ִהמָּ

ֵרְּ֫   D(M2ms/∞/A) גרש שגָּ  110 

ַמְּ֫   QM2ms שמע עש   111 

ְּ   DP2fp בער ֶּת֫ ןִבַער   112 

ִתְּ֫   NI2fs שתה יִּתשָּ  113 

 שמר
QC1cp or 
NP3fs 

  ְּ֫ רָּ מ  הִנש   114 

נְּ֫   ∞Q בנה ֹותב   115 

נּו   QP1cp מּות ת   116 ַמ֫

 / NM2fs כתב
N∞+1cs 

בְִּ֫   ת  ֶֽ יִהכָּ  117 

נְֶּ֫   NI(3f/2m)s ענה הֵּתעָּ  118 

ֹ֫לְּ   QA עלה העָּ  119 

ֹותע ֫שְּ   QPtFP עשה  120 

ה   NM2fp ישב נָּ ב  ַש֫  121 ִהּוָּ

הִצּוְָּּ֫   DP3ms צוה  122 

֫סְּ   NM2mp כסה ּוִהכָּ  123 

֫פְּ   ?+QI2mp שרף ר  ּוֲהִתש   124 

 QP3cp OR בער
DM2mp 

ֲערְּ֫   ּובָּ  125 

ֹותֲע֫שְּ   ∞Q עשה  126 
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ִּתי   DP1cs ברך כ   127 ֵבַר֫

ֹותֲע֫לְּ   ∞Q עלה  128 

הר עְָּּ֫   QPtFS רעה  129 

ֹום֫שְּ   QA ִשים  130 

ֶכת   ל ְּ+∞Q הלך ֶל֫  131 לָּ
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Chapters 13–29 (Q+N+D+Dp) 
ְּ   DpP2fp ברך ֶּת֫ ןב ַרכ   1 

ֹוִאיבְּ֫   QM2fs בֹוא  2 

ב ַרְּ֫   DpI3ms ברך ְךי   3 

ְּ   DP2mp בער ֶּת֫ םִבַער   4 

צְַּ֫   DIwc3ms צוה וַוי   5 

כ ְּ֫   ?+QI3fs/2ms זכר רֲהִתז   6 

ַבֲערְּ֫   DI3mp בער ּוי   7 

 QP3ms or רּוץ
QPtMS   ְּ֫ ץרָּ  8 

 DpPtMP+3ms ברך
(type 2)   ְָּּ֫כ ב רָּ יומ   9 

ַנֲחִמְּ֫   DPtMP נחם יםמ   10 

אתי צְֵּ֫   QPtFS יצא  11 

םַנֵחְּ֫   D(M2ms/∞/A) נחם  12 

ה   NI(2/3)fp מצא אנָּ ֶצ֫  13 ִּתמָּ

 QI1cp OR נגע
(N/D)P3ms   ְַּ֫עִנג  14 

ּוַכּלְּ֫   DM2mp כלה  15 

דַלֵמְּ֫   D(M2ms/∞/A) למד  16 

ַכֶסְּ֫   DI3ms כסה הי   17 

ַכסְִּ֫   DPtMP כסה יםמ   18 

ֹותַכּלְּ֫   ∞D כלה  19 

ּום֫קְּ   Q(M2ms/∞) קּום  20 

ַחת   QPtFS ברח  21 ב ַר֫

ינּו   DP1cp כסה  22 ִכִס֫

ֻנחְָּּ֫   DpI2mp נחם מּוּת   23 

אִתי   DP1cs מלא  24 ִמֵּל֫

ּתְָּּ   DP2ms גרש ש   25 ֵגַר֫

ֹואבְּ֫   Q(M2ms/∞/A) בֹוא  26 

כְַּ֫   DIwc3ms כסה סַוי   27 

ֵאְּ֫   ∞Q נשא תש   28 

֫שְּ   DpP3cp גרש ּוג ר   29 

ֹותֲע֫שְּ   ∞Q עשה  30 

ֶשת   ∞Q נגש  31 ֶג֫

ְּ   DP2fp בער ֶּת֫ ןִבַער   32 

ּוִבֲערְּ֫   DP3cp בער  33 

ְּ   P2mp(N/D) נגע ֶּת֫ םִנַגע   34 

אַמּלְֵּ֫   D(M2ms/∞/A) מלא  35 

ְּ   ∞Q נשא אתֵש֫  36 

יַּתֲעלְִּ֫   QI2fs עלה  37 

ה   QM2fp ראה ינָּ ֶא֫  38 ר 

ּוִכ֫סְּ   DP3cp כסה  39 

ְּ   P2ms(N/D) נחם ּתָּ מ   40 ִנַח֫

ֶכת   DpPtFS ברך ב ֶר֫  41 מ 

ַנֵחְּ֫   DI3ms נחם םי   42 

֫פְּ   ?+QI2mp שרף ר  ּוֲהִתש   43 

֫שְּ   DpI3mp גרש ג ר  ּוי   44 

הִצּוְָּּ֫   DP3ms צוה  45 

ְּ   DP3fs צוה תָּ֫ הִצּו   46 

ּוֲענְּ֫   QM2mp ענה  47 

ֹותע ֫שְּ   QPtFP עשה  48 

נּו   P1cp(N/D) נפל ל   49 ִנַפ֫

 QP3cp OR בער
DM2mp   ְֲּ֫ער ּובָּ  50 

ֵסְּ֫   NM2ms / NA כסה הִהכָּ  51 

ֹותר עְּ֫   QPtFP רעה  52 

לְֵּ֫   N(M2ms/∞/A) שלך ְךִהשָּ  53 

ַצּוְֶּ֫   DI3ms צוה הי   54 

הע נְֶּ֫   QPtMS ענה  55 

ְּ   DP2mp בער ֶּת֫ םִבַער   56 

 QC1cp or כרת
NP3fs   ְּ תָּ֫ ר  הִנכ   57 

ְּ֫   DpPtMS ברך ב רָּ ְךמ   58 

ּ֫תְּ   NA / QI1cp כתב ֹובִנכ   59 
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ֹום֫שְּ   QA ִשים  66 

ְּ   DP2mp בער ֶּת֫ םִבַער   67 

ֵרְּ֫   D(M2ms/∞/A) גרש שגָּ  68 

ֹום֫קְּ   QA קּום  69 

ה   QM2fp נשא אנָּ  70 ֶש֫

ְּ   ל ְּ+∞Q נתן ֵת֫ תלָּ  71 

ה   QI(2/3)fp ירש נָּ ש   72 ִּתיַר֫

ה   DpI(2/3)fp כסה ינָּ ֻכֶס֫  73 ּת 

ְּ   QI3ms נתן ןִיֵּת֫  74 

ֻכסְִּ֫   DpI2fs כסה יּת   75 

ֻנח ְּ   DpI2mp נחם ּו֫מְּּת   76 

ְּ   ∞Q נשא אתֵש֫  77 

צְַּ֫   DIwc3ms צוה וַוי   78 

אַמּלְֵּ֫   D(M2ms/∞/A) מלא  79 

ְּ   N(M2ms/∞/A) חשב ֵש֫ בֵהחָּ  80 

ֶכת   DpPtFS ברך ב ֶר֫  81 מ 

כְּ֫   DI2mp ברך ר  ֶֽ בָּ ּוּת   82 

ְּ   QI1cp ישב בֵנֵש֫  83 

ְּ   P2mp(N/D) נגע ֶּת֫ םִנַגע   84 

ֶשת   ∞Q נגש  85 ֶג֫

 86 ֫קּוִמי   QM2fs קּום

ְּ   Q(P3ms/PtMS) ִשים םשָּ֫  87 

ב ַרְּ֫   DpI3ms ברך ְךי   88 

ְּ֫   DpPtMS ברך ב רָּ ְךמ   89 

ֵרְּ֫   DPtMS ברך בָּ ְךמ   90 

 / QP3ms נּוס
QPtMS 

סנְָּּ֫    91 

ְּ   DpP2fp ברך ֶּת֫ ןב ַרכ   92 

ְּ   Q(M2ms/∞) ִשים יםִש֫  93 

ַכסְִּ֫   DI2fs כסה יּת   94 

ּוִכּלְּ֫   DP3cp כלה  95 

֫שְּ   DpP3cp גרש ּוג ר   96 

ְּ   QM2fs עשה יֲעִש֫  97 

יֹואְִּ֫בְּ֫   QM2fs בֹוא  98 

עַדְּ֫   QM2ms ידע  99 

ַעְּ֫   QI3ms בער רִיב   100 

נְּ֫   QP3cp בנה ּובָּ  101 

םַנֵחְּ֫   D(M2ms/∞/A) נחם  102 

כְּ֫   QI3mp הלך ּוֵיל   103 

חֶאַקְּ֫   QI1cs לקח  104 

דֵאֵרְּ֫   QI1cs ירד  105 

רא ַמְּ֫   QI1cs אמר  106 

ּתְָּּ   DP2ms גרש ש   107 ֵגַר֫

ּוִכ֫סְּ   DP3cp כסה  108 

֫שְּ   DpI3mp גרש ג ר  ּוי   109 

ֵאְּ֫   ∞Q נשא תש   110 

ְּ   DpP2ms כסה יתָּ  111 ֻכֵס֫

ֹותַכּלְּ֫   ∞D כלה  112 

ֵרְּ֫   DI(3f/2m)s ברך בָּ ְךּת   113 

ה   NI(2/3)fp חשב נָּ ב  ַש֫  114 ֵּתחָּ

ֵסְּ֫   NM2ms / NA כסה הִהכָּ  115 

ה   DI(2/3)fp כסה ינָּ ַכֶס֫  116 ּת 

נּו   P1cp(N/D) נפל ל   117 ִנַפ֫

דֵיֵרְּ֫   QI3ms ירד  118 

ּוַכּלְּ֫   DM2mp כלה  119 

הֲעלְֵּ֫   QM2ms עלה  120 

ּ֫תְּ   NA / QI1cp כתב ֹובִנכ   121 

ֹואבְּ֫   Q(M2ms/∞/A) בֹוא  122 

ְּ   NP2mp ידע ֶּת֫ םנֹוַדע   123 

ֶשת   ∞Q ירש  124 ֶר֫

נְִּ֫   QI2fs נתן יִּתּת   125 
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Chapter 31 (Has video) 
ְּ   HP3fs רבה תָּ֫ ב  הִהר   1 

ידּו   HI2mp עמד  2 ַּתֲעִמ֫

בְִּ֫   HPtMP רבה יםַמר   3 

ִצי֫אְּ   HPtFP מצא ֹותַממ   4 

דְּ֫   QI2mp פקד ק  ּוִּתפ   5 

֫חְּ   DI3mp בטח ַבט  ּוי   6 

אנּו   HP1cp מצא ֵצ֫  7 ִהמ 

ידּו   HP3cp שמד ִמ֫  8 ִהש 

ִמיעְָּּ֫   HPtFS שמע הַמש   9 

ידּו   HI3mp עמד  10 ַיֲעִמ֫

 ∞NM2ms or N שלך
or NA 

לְֵּ֫   ְךִהשָּ  11 

֫אְּ   NI2mp מצא צ  ֶֽ ּוִּתמָּ  12 

יחּו   HP3cp בטח ִט֫  13 ִהב 

ידּו   HI2mp פקד ִק֫  14 ַּתפ 

הַעּלְֵּ֫   D(M2ms/A) עלה  15 

ידּו   HI2mp שמד ִמ֫  16 ַּתש 

לְֵּ֫   HM2ms or HA שלך ְךַהש   17 

לְִּ֫   ∞H שלך יְךַהש   18 

בְּ֫   QI3mp ישב ּוֵיש   19 

לְֵּ֫   HIwc3ms שלך ְךַוַיש   20 

חְָּּ֫   QC1cs שלח ל  הֶאש   21 

בְֶּ֫   HI3ms רבה הַיר   22 

ְּ   QP2ms עלה יתָּ ִל֫  23 עָּ

עֵיַדְּ֫   QI3ms ידע  24 

ֵהְּ֫   NI3ms אהב בֵיאָּ  25 

ַעת   HPtFS שמע ַמ֫  26 ַמש 

ְּ   QP2ms בנה יתָּ ִנ֫  27 בָּ

ִּתי   QP1cs נגע ע  ַג֫  28 נָּ

ה   HM2fp רבה ינָּ ֶב֫  29 ַהר 

ֵשב   NI3ms ישב  30 ִיּוָּ

ִחְּ֫   DI2fs שלח ַשּל  יּת   31 

ֹותע לְּ֫   QPtFP עלה  32 

לְִּ֫   HPtMS שלך יְךַמש   33 

ידּו   HM2mp שמד ִמ֫  34 ַהש 

ה   HI(2/3)fp שלח נָּ ח  ַל֫  35 ַּתש 

ִּתְּ֫   HP1cs נגע יִהַגע   36 

ה   HI(2/3)fp מצא אנָּ ֶצ֫  37 ַּתמ 

֫אְּ   DpI3mp מצא ֻמצ  ּוי   38 

יאּו   HM2mp מצא ִצ֫  39 ַהמ 

הע לְֶּ֫   QPtMS עלה  40 

ַאֲהבְִּ֫   DPtMP אהב יםמ   41 

עְּ֫   NI3mp ידע ָּֽד  ֶֽ ּוִיּוָּ  42 

ִּתי   HP1cs שלח ח  ַל֫  43 ִהש 

֫קּומּו   QI3mp קּום  44 יָּ

יעּו   HI2mp נגע  45 ַּתִג֫

ִּתי   QP1cs קּום מ   46 ַק֫

ה   HI(2/3)fp ידע נָּ ע   47 ּתֹוַד֫

ידּו   HP3cp עמד  48 ֶהֱעִמ֫

חְָּּ֫   QP3fs בטח ט  ֶֽ הבָּ  49 

נְֶּ֫   NI3ms בנה הִיבָּ  50 

ה   HI(2/3)fp נטה ינָּ  51 ַּתֶט֫

אִתי   NP1cs מצא ֵצ֫  52 ִנמ 

ה   HM2fp שלח נָּ ח  ַל֫  53 ַהש 

דְּ֫   DI2mp פקד ַפק  ּוּת   54 

ידּו   HM2mp עמד  55 ַהֲעִמ֫
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Chapters 13–31 (Has Video) 
ְּ   HP3fs רבה תָּ֫ ב  הִהר   1 

ְּ֫   QP3ms+3fs עבד דָּ ּהֲעבָּ  2 

ְּ֫   QIwc3ms קרא רָּ אַוִיק   3 

ְּ   QP3fs עלה תָּ֫ ל  ֶֽ העָּ  4 

ִּתי   QP1cs נגע ע  ַג֫  5 נָּ

יםִשְּ  QP1cs   ִּתי מ   6 ַש֫

ה   NI(2/3)fp מצא אנָּ ֶצ֫  7 ִּתמָּ

נְּ֫   ∞N בנה ֹותִהבָּ  8 

ְּ   NI3ms ישב ֵש֫ בִיּוָּ  9 

ֵרְּ֫   QI1cs+3ms בחר חָּ הּוֶאב   10 

ַנֲחְּ֫   DI2mp נחם מּוּת   11 

ֹותֲעלְּ֫   ∞Q עלה  12 

יתִשְּ  (Q/H)I2fs   ְּ ִש֫ יִתיּתָּ  13 

ה   QM2fp בנה ינָּ ֶנ֫  14 ב 

ְּ   N(M2ms/∞/A) חשב ֵש֫ בֵהחָּ  15 

רְּ֫   QI2mp עבר ּוַּתַעב   16 

בְּ֫   NPtFP עזב ֹותֶנֱעזָּ  17 

כְַּ֫   DIwc3ms כסה סַוי   18 

ה   HM2fp גלה ינָּ ֶל֫  19 ַהג 

ה   HI(2/3)fp קּום ינָּ ִקיֶמ֫  20 ּת 

נְִּ֫   QP3fs+1cs ילד ַדת  לָּ יי   21 

ֻכֶסְּ֫   DpPtMS כסה המ   22 

ב ְּ֫   QIwc3ms בֹוא אַויָּ  23 

ַעְּ֫   QI3ms בער רִיב   24 

ה   QM2fp עלה ינָּ  25 ֲעֶל֫

תשב  HPtMS   ְִּ֫ב יתַמש   26 

ּוַגּלְּ֫   DM2mp גלה  27 

ה   DpI(2/3)fp כסה ינָּ ֻכֶס֫  28 ּת 

דֲעב ְּ֫   ∞QM2ms OR Q עבד  29 

נְֶּ֫   NI1cs בנה הֶאבָּ  30 

חְָּּ֫   QC1cs שלח ל  הֶאש   31 

ה   QM2fp סבב נָּ ב   32 ס ֫

ֹותמֹוִלידְּ֫   HPtFP ילד  33 

ּוַוַיכְּ֫   HIwc3mp נכה  34 

 ו ְּ+Q∞+2ms בֹוא
[M2ms not fit בוא]   ְֶָּ֫ךּובֹוא  35 

אנש  QM2mp   ְּ֫א ּוש   36 

ַכּלְּ֫   DPtFP כלה ֹותמ   37 

כְַּ֫   DIwc3ms כסה סַוי   38 

ְּ   QP2mp עבד ֶּת֫ םֲעַבד   39 

ינּו   DP1cp כסה  40 ִכִס֫

ֹותַגּלְּ֫   ∞D גלה  41 

ֲערּו   QP3cp OR DM2mp בער  42 בָּ

ה   QI(3/2)fp עבד נָּ ד   43 ַּתֲעב ֫

ְּ   DpP2ms כסה יתָּ  44 ֻכֵס֫

רא ַמְּ֫   QI1cs אמר  45 

ְּ   QP3fs ראה ֲאתָּ֫ הרָּ  46 

אבֹו  QI3fs/2ms   ְּ֫ב ֹואּתָּ  47 

בְֵּ֫   N(M2ms/∞/A) קבץ ץִהקָּ  48 

בְֵּ֫   NI(3f/2m)s עבר רֵּתעָּ  49 

םשמ  QI3mp   ְּ ש ֫ מּויָּ  50 

לְּ֫   ∞Q כלה ֹותכ   51 

ֵהְּ֫   NI3ms אהב בֵיאָּ  52 

עְּ֫   NI3mp ידע ָּֽד  ֶֽ ּוִיּוָּ  53 

גְֵּ֫   QI3ms+3ms הרג הּוַיַהר   54 

דְּ֫   NI3mp ילד ל  ֶֽ ּוִיּוָּ  55 

בְִּ֫   QI3ms בין יןיָּ  56 

עְִּ֫   כ ְּ+Q∞+1cs שמע מ  שָּ יכ   57 

לשאְּ  QI3ms   ְַּ֫א לִיש   58 

ּום֫קְּ   Q(M2ms/∞) קּום  59 
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ְּ   DpP2fp ברך ֶּת֫ ןב ַרכ   60 

דנֹולְַּ֫   NP3ms ילד  61 

יעּו   HP3cp or HM2mp ידע  62 הֹוִד֫

ה   NI(2/3)fp עזב נָּ ב  ַז֫  63 ֵּתעָּ

רְּ֫   QI3ms רוץ ּוץיָּ  64 

 QI1cp OR נגע
(N/D)P3ms 

עִנגְַּ֫    65 

יְּ֫   ל+∞Q חיה ֹותִלח   66 

עְִּ֫   NI2fs ידע ָּֽד  ֶֽ יִּתּוָּ  67 

ְּ   DP3fs צוה תָּ֫ הִצּו   68 

ַעת   ∞Q ידע  69 ַד֫

ֹלְּ֫   QA עלה העָּ  70 

כְּ֫   QI2mp הלך ּוֵּתל   71 

ֵסְּ֫   NM2ms / NA כסה הִהכָּ  72 

ִּתְּ֫   QP(1cs/2fs)+2ms גאל ַאל  יָךג   73 

יעּו   HI2mp נגע  74 ַּתִג֫

ֻכסְִּ֫   DpI2fs כסה יּת   75 

נּו   P1cp(N/D) נצל ל   76 ִנַצ֫

עַוַיגְַּ֫   HIwc3ms נגע  77 

ּוִבֲערְּ֫   DP3cp בער  78 

ְּ   HP2mp יצא םהֹוֵצאֶת֫  79 

ֹותַכּלְּ֫   ∞D כלה  80 

ידּו   HP3cp עמד  81 ֶהֱעִמ֫

ִּתי   HP1cs ישב ב   82 הֹוַש֫

ְּ   ∞HP3ms OR H ישב יבהֹוִש֫  83 

ָךְּ֫   Q(∞/M2ms)+2ms קטל ל  ט   84 קָּ

ה   NI(2/3)fp עזב נָּ ב  ַז֫  85 ֵּתעָּ

אבֹו  HP3fs   ה יאָּ  86 ֵהִב֫

אנש  Q∞   ְֵּ֫א תש   87 

ְּ   NP2mp ידע ֶּת֫ םנֹוַדע   88 

נְֵּ֫   QI1cs+2fs בנה ְךֶאב   89 

ה   QI(2/3)fp חזק נָּ ק   90 ֶּתֱחַז֫

לְַּ֫   QM2ms שלח חש   91 

רּו   QP3cp סור  92 סָּ֫

ה   HI(2/3)fp ידע נָּ ע   93 ּתֹוַד֫

דַהֲעֵמְּ֫   HM2ms OR HA עמד  94 

טְָּּ֫   QP2fs חטא אתחָּ  95 

לְּ֫   QP3cp עלה ּועָּ  96 

אנּו   QP1cp יצא צָּ֫  97 יָּ

דְּ֫   QP3cp+3mp עבד ּוםֲעבָּ  98 

נְֵּ֫   QI3ms+3mp בנה םִיב   99 

זֶנֱאחְָּּ֫   NPtMS אחז  100 

אִתי   DP1cs מלא  101 ִמֵּל֫

ִּתי   HP1cs אכל ל   102 ֶהֱאַכ֫

ֶלְך   QIwc3ms הלך  103 ַוֵי֫

ביש  QI3mp   ְּ֫ב ּוֵיש   104 

ֶקת   HPtFS חזק  105 ַמֲחֶז֫

֫תְּ   DI3mp שרת ר  ֶֽ שָּ ּוי   106 

ביש  HI2mp   יבּו  107 ּתֹוִש֫

אַמּלְֵּ֫   D(M2ms/∞/A) מלא  108 

ּוִגּלְּ֫   DP3cp גלה  109 

ְּ֫   DC1cs חלק קָּ הֲאַחּל   110 

ִקְּ֫   QI2fs חזק יֶּתֶחז   111 

֫אְּ   QI2mp יצא ּוֵּתצ   112 

חשלְּ  QC1cp OR NP3fs   ְָּּ֫ח ל  הִנש   113 

֫שְּ   QM2mp+1cs דרש ּוִניִדר   114 

ה   HI(2/3)fp מצא אנָּ ֶצ֫  115 ַּתמ 

ְּ   P2ms(N/D) נדח ּתָּ ח   116 ִנַד֫

ְּ֫   QP3ms / QPtMS קום םקָּ  117 

לְֶּ֫   QI3ms כלה הִיכ   118 

ּה   ל ְּ+Q∞+3fs ירש ּתָּ ִרש   119 ל 
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Chapters 32–33 (Has Video) 
#81–101 are not in the video. 

ֶכת   HPtFS שלכ ֶל֫  1 ַמש 

ֶדת   HpPtFS נגד  2 ֻמֶג֫

יַעְּהֹוִדְּ֫   ∞HP3ms OR H ידע  3 

ֶכת   HpPtFS שלכ ֶל֫  4 ֻמש 

אַויְַּ֫   Iwc3ms(Q/H) ראה ר   5 

יםַמֲאִהיבְִּ֫   HPtMP אהב  6 

ְךֵילְֵּ֫   QI3ms הלך  7 

נּו   NP1cp ידע ע   8 נֹוַד֫

יבִהצְִּ֫   HP3ms נצב  9 

ידֶהֱעִמְּ֫   HP3ms עמד  10 

בשכ  HpP3ms 
[or Hp(M2ms/∞)]   ְַּ֫כ בֻהש   11 

םשלְּ  HIwc3ms   ְֵּ֫ל םַוַיש   12 

יְּ֫   ל+∞Q חיה ֹותִלח   13 

ִדְּ֫   HpPtMP פקד קָּ יםֻמפ   14 

ֶדת   HPtFS נגד  15 ַמֶג֫

ידַהֲעִמְּ֫   ∞H עמד  16 

םשלְּ  HI3ms   ְִּ֫ל יםַיש   17 

זֶנֱאחְָּּ֫   NPtMS אחז  18 

דַהֲעֵמְּ֫   HM2ms OR HA עמד  19 

תשב  HpPtMS   ְָּּ֫ב ש  תמָּ  20 

ֶאְּ֫   HI3ms ראה הַיר   21 

 שלם
HpP3fs 

[or HpM2ms+ הְִָּּ מְָּּ֫   [ ל  ש  ההָּ  22 

ידַיגְִּ֫   HI3ms נגד  23 

֫חְּ   QPpMS אחז ּוזאָּ  24 

ֶאְּ֫   HpPtMS ראה ר  המָּ  25 

יִתי   QP1cs כלה ִל֫  26 כָּ

כְִּ֫   HI1cs שכל ילַאש   27 

יִתי   DP1cs גלה  28 ִגִּל֫

ִקְּ֫   HP3ms פקד ידִהפ   29 

אּולְִּ֫   QPpMP גאל יםג   30 

 שכב
HpP3fs 

[or HpM2ms+ הְִָּּ בְָּּ֫   [ כ  הֻהש   31 

נְֶּ֫   NI1cs בנה הֶאבָּ  32 

נּו   QP1cp ידע ע  ַד֫  33 יָּ

ַכּלְּ֫   DPtFP כלה ֹותמ   34 

בֶּתֱאַהְּ֫   QI(3f/2m)s אהב  35 

ֶאְּ֫   HPtMS ראה הַמר   36 

ֶבן   QIwc3ms בנה  37 ַוִי֫

בַוַיצְֵּ֫   HIwc3ms נצב  38 

ּתְָּּ   HP2ms אהב ב   39 ֶהֱאַה֫

זֶנֱאַחְּ֫   NP3ms OR QI1cp אחז  40 

בֻמצְָּּ֫   HpPtMS נצב  41 

ה   HP3fs שלם ימָּ ִל֫  42 ִהש 

כְִּ֫   HpIwc2fs שלכ ל  יַוֻּתש   43 

ְּ   HP2ms גלה יתָּ ִל֫  44 ִהג 

ִדְּ֫   ל+∞H גדל ַהג  ילל   45 

דַוַיֲעֵמְּ֫   HIwc3ms עמד  46 

יִתי   NP1cs גלה ֵל֫  47 ִנג 

אנּו   QP1cp חבא טָּ֫  48 חָּ

ְּ   ∞HP3ms OR H ישב יבהֹוִש֫  49 

דַוֻיגְַּ֫   HpIwc3ms נגד  50 

ִדְּ֫   HpI2fs עמד מ  עָּ יּתָּ  51 

יִתי   HP1cs גלה ֵל֫  52 ִהג 

לְּ֫   ∞Q כלה ֹותכ   53 

ּתְָּּ   HP2ms שלכ כ  ַל֫  54 ִהש 

ה   HP3fs שכב יבָּ ִכ֫  55 ִהש 

לְָּּ֫   HP3ms גלה הִהג   56 

ִקיִדְּ֫   HPtMP פקד יםַמפ   57 
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ֶלְך   QIwc3ms הלך  58 ַוֵי֫

 HpP3ms נצב
[or Hp(M2ms/∞)]   ְַּ֫בֻהצ  59 

כשלְּ  HpPtFS   ְָּּ֫כ לָּ הֻמש   60 

 HpP3ms פקד
[or Hp(M2ms/∞)] 

ַקְּ֫   פ  דהָּ  61 

יבּו   HM2mp שכב ִכ֫  62 ַהש 

ְּ   HpP2ms גלה יתָּ ֵל֫ ג   63 הָּ

זא ֵחְּ֫   QPtMS אחז  64 

לְָּּ֫   HpP3ms גלה ג  ההָּ  65 

 HpP3ms עמד
[or Hp(M2ms/∞)] 

ֳעַמְּ֫   דהָּ  66 

ה   HC1cs שכל ילָּ ִכ֫  67 ַאש 

זֱאח ְּ֫   ∞QM2ms OR Q אחז  68 

ְּ   QP2fs ידע ַעּת  ַד֫  69 יָּ

ֳעמְָּּ֫   HpPtMS עמד דמָּ  70 

כשלְּ  HP3cp   יכּו ִל֫  71 ִהש 

ּתְָּּ   HpP2ms שלכ כ  ַל֫ ש   72 הָּ

בְִּ֫   HPtMS שבת יתַמש   73 

ענֹוַדְּ֫   NP3ms ידע  74 

ַדְּ֫   NI3ms ידע עִיּוָּ  75 

נְּ֫   ∞N בנה ֹותִהבָּ  76 

יִתי   DP1cs כלה  77 ִכֵּל֫

כְִּ֫   HP3ms שכב יבִהש   78 

 HpP3cp שלכ
[or HpM2mp] 

כְּ֫   ל  ּוֻהש   79 

ידַיֲעִמְּ֫   HI3ms עמד  80 

כְָּּ֫   DpPtMP+3ms ברך ב רָּ יומ   81 

ַכסְִּ֫   DI2fs כסה יּת   82 

ֻכֶסְּ֫   DpPtMS כסה המ   83 

ְּ   DpP2ms כסה יתָּ  84 ֻכֵס֫

ְּ   DP2ms כסה יתָּ  85 ִכִס֫

אִתי   DP1cs מלא  86 ִמֵּל֫

ה   HM2fp רבה ינָּ ֶב֫  87 ַהר 

ידּו   HI2mp שמד ִמ֫  88 ַּתש 

ְּ   DpP2mp מלא םֻמֵּלאֶת֫  89 

ְּ   NI3ms ישב ֵש֫ בִיּוָּ  90 

ה   HI(2/3)fp מצא אנָּ ֶצ֫  91 ַּתמ 

לְִּ֫   ∞H שלך יְךַהש   92 

ִצי֫אְּ   HPtFP מצא ֹותַממ   93 

יאּו   HM2mp מצא ִצ֫  94 ַהמ 

ֹותע לְּ֫   QPtFP עלה  95 

ִמיעְָּּ֫   HPtFS שמע הַמש   96 

יעּו   HI2mp נגע  97 ַּתִג֫

ךשל  QC1cs   ְָּּ֫ח ל  הֶאש   98 

צְַּ֫   DIwc3ms צוה וַוי   99 

ְּ   HP3fs רבה תָּ֫ ב  הִהר   100 

ּתְָּּ   DP2ms גרש ש   101 ֵגַר֫
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Chapters 13–33 (Q/N/D/Dp/H/Hp) 
בֻמצְָּּ֫   HpPtMS נצב  1 

נּו   NP1cp ידע ע   2 נֹוַד֫

ידַיגְִּ֫   HI3ms נגד  3 

לְּ֫   ∞Q כלה ֹותכ   4 

יִתי   NP1cs גלה ֵל֫  5 ִנג 

ֶאְּ֫   HpPtMS ראה ר  המָּ  6 

יעּו   HI2mp נגע  7 ַּתִג֫

אנּו   QP1cp חטא טָּ֫  8 חָּ

֫חְּ   QPpMS אחז ּוזאָּ  9 

ַכּלְּ֫   DPtFP כלה ֹותמ   10 

ֶבן   QIwc3ms בנה  11 ַוִי֫

זא ֵחְּ֫   QPtMS אחז  12 

זֶנֱאחְָּּ֫   NPtMS אחז  13 

ידַיֲעִמְּ֫   HI3ms עמד  14 

נְּ֫   ∞N בנה ֹותִהבָּ  15 

ֶאְּ֫   HPtMS ראה הַמר   16 

ֳעַמְּ֫   HpP3ms עמד דהָּ  17 

ְךֵילְֵּ֫   QI3ms הלך  18 

ֶלְך   QIwc3ms הלך  19 ַוֵי֫

דַהֲעֵמְּ֫   H(M2ms/A) עמד  20 

ְּ   HpP2ms גלה יתָּ ֵל֫ ג   21 הָּ

ִדְּ֫   HpI2fs עמד מ  עָּ יּתָּ  22 

יִתי   DP1cs גלה  23 ִגִּל֫

ֶדת   HpPtFS נגד  24 ֻמֶג֫

ה   HC1cs שכל ילָּ ִכ֫  25 ַאש 

יַעְּהֹוִדְּ֫   H(P3ms/∞) ידע  26 

ְּ   QP2fs ידע ַעּת  ַד֫  27 יָּ

ְּ   ∞HP3ms OR H ישב יבהֹוִש֫  28 

יְּ֫   ל+∞Q חיה ֹותִלח   29 

לְָּּ֫   HP3ms גלה הִהג   30 

ענֹוַדְּ֫   NP3ms ידע  31 

יִתי   DP1cs כלה  32 ִכֵּל֫

ֳעמְָּּ֫   HpPtMS עמד דמָּ  33 

בְָּּ֫   HpPtMS שבת ש  תמָּ  34 

נְּ֫   QP1cp ידע ע  ַד֫ ּויָּ  35 

דַוֻיגְַּ֫   HpIwc3ms נגד  36 

ידֶהֱעִמְּ֫   HP3ms עמד  37 

בֶּתֱאַהְּ֫   QI(3f/2m)s אהב  38 

דַוַיֲעֵמְּ֫   HIwc3ms עמד  39 

אַויְַּ֫   Iwc3ms(Q/H) ראה ר   40 

ּתְָּּ   HP2ms אהב ב   41 ֶהֱאַה֫

ַדְּ֫   NI3ms ידע עִיּוָּ  42 

יםַמֲאִהיבְִּ֫   HPtMP אהב  43 

בֻהצְַּ֫   HpP3ms נצב  44 

יִתי   QP1cs כלה ִל֫  45 כָּ

ִּתיִהגְַּ֫   HP1cs נגע ע   46 

 NP3ms OR אחז
QI1cp   ְּ֫זֶנֱאַח  47 

יבִהצְִּ֫   HP3ms נצב  48 

ְּ   HP2ms גלה יתָּ ִל֫  49 ִהג 

ֶאְּ֫   HI3ms ראה הַיר   50 

בַוַיצְֵּ֫   HIwc3ms נצב  51 

ידַהֲעִמְּ֫   ∞H עמד  52 

בְִּ֫   HPtMS שבת יתַמש   53 

יִתי   HP1cs גלה ֵל֫  54 ִהג 

נְֶּ֫   NI1cs בנה הֶאבָּ  55 

ה   HI(2/3)fp נטה ינָּ  56 ַּתֶט֫

לְָּּ֫   HpP3ms גלה ג  ההָּ  57 

ֶדת   HPtFS נגד  58 ַמֶג֫

זֱאח ְּ֫   Q(M2ms/∞) אחז  59 
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Chapters 13–35 (All Stems) 
ֶָָּּֽ֤רם   HIwc3ms רּום  1 ַויָּ

 2 ַוַיְָָּּֽ֤ך   HIwc3ms  נכה

ּות   ל+∞Q  מּות מֶּ֔  3 לָּ

ידּו   HI2mp  נגד  4 ַתִגֶּ֔

ת   ב+∞Q נתן ֵת֣  5 ב 

ח   QM2ms  לקח  6 ַק֥

ֵלְ֣ך   ו+QM2ms  הלך  7 ו 

ר   QI1cs  אמר  8 א ַמ֥

ה   HI1cs  ידה  9 אֹוֶד֣

ינּו   QM2mp ִלין  10 ִלָּ֤

֣נּו   QP3cp בנה  11 בָּ

ְּ   QP2ms ִבין ּתָּ נ   12 ַב֥

יִתי   HP1cs חלה  13 ֶהֱחֵל֣

 ∞Q הלך

+2ms+ָךְּ֣   ו+ב ּת  ֶלכ   14 ּוב 

דּו   QI3mp אבד  15 י אֵבֶ֑

ַה֥כֹות   ל+∞H נכה  16 ל 

ת   ל+∞D שרת ֵר֣ שָּ  17 ל 

ה   DpPtFS טהר ֖ רָּ ט הָּ  18 מ 

ד   NPtMS ילד ֣  19 נֹולָּ

ים   HpPtMP ישב/שּוב ִב֥  20 מּושָּ

ֵנֶ֑את   QP2fs שנא  21 שָּ

את   HpPtFS יצא  22 מּוֵצֵ֗

 23 ַוֻיַג֥ד   HpIwc3ms נגד

 tDP3cp OR טהר
tDM2mp   ּו ַטֲהרֶּ֔  24 ִהֶֽ

ה   DpPtFS טהר ֖ רָּ ט הָּ  25 מ 

ר   tDIwc1cs שמר ַּתֵמֵ֗ ֶאש  ָׂ֜  26 וָּ

 הלך
Q∞ 

ָךְּ֣   2ms+ו+ב+ ּת  ֶלכ   27 ּוב 

ַּתֵמר   tDI1cs שמר  28 ֶאש 

רְּ֫   DP3cp דבר ּוִדב   29 

ְּ   HP2ms גלה יתָּ ִל֫  30 ִהג 

ִּתְּ֫   HP1cs נגע יִהַגע   31 

יאּו   HM2mp מצא ִצ֫  32 ַהמ 

בְָּּ֫   HpP3fs שכב כ  הֻהש   33 

  tD(P3cp ברך
OR M2mp)   ְֲּ֫רכ בָּ ּוִהת   34 

ַענְּ֫   ∞tD ענה ֹותִהת   35 

לְֵּ֫   HIwc3ms שלם םַוַיש   36 

כְִּ֫   HpIwc2fs שלכ ל  יַוֻּתש   37 

֫שְּ   DpI3mp גרש ג ר  ּוי   38 

ְּ   DpP2mp מלא םֻמֵּלאֶת֫  39 

אְִּ֫   DPtMP מלא ַמּל  יםמ   40 

ֳעמְָּּ֫   HpPtMS עמד דמָּ  41 

ֶאְּ֫   HPtMS ראה הַמר   42 

נּו   NP1cp ידע ע   43 נֹוַד֫

ִּתי   QP1cs קּום מ   44 ַק֫

ֵרְּ֫   DI(3f/2m)s ברך בָּ ְךּת   45 

֫חְּ   QPpMS אחז ּוזאָּ  46 

ְּ   DP2mp בער ֶּת֫ םִבַער   47 

ּוַגּלְּ֫   DM2mp גלה  48 

יִתי   DP1cs גלה  49 ִגִּל֫

ְּ   HpP2ms גלה יתָּ ֵל֫ ג   50 הָּ

ּוַוַיכְּ֫   HIwc3mp נכה  51 

 לקח
QPwc3cp 

(or P+ו)   ְּ֫ח ק  ֶֽ לָּ ּוו   52 

ְּ֫   ל ְּ+Q∞+3fs עבד דָּ ב  עָּ ּהל   53 

ֻכֶסְּ֫   DpPtMS כסה המ   54 

יִתי   NP1cs גלה ֵל֫  55 ִנג 

ְּ   P2ms(N/D) נחם ּתָּ מ   56 ִנַח֫

֫אְּ   NPtFP קרא רָּ ֹותִנק   57 

ְּ   QP2mp עבד ֶּת֫ םֲעַבד   58 

 QM2ms קּום
OR  Q∞   ְּּום֫ק  59 



50 Chapters 13–35 (All Stems) Worksheets for BBH2 

שַרְּ֫   QM2ms ירש  60 

בשּוְּ  QP3fs   ה בָּ  61 שָּ֫

ה   QI(2/3)fp עמד נָּ ד   62 ַּתֲעמ ֫

ימּו   I2mp(Q/H) שים ִש֫  63 ּתָּ

ירַאֲעבְִּ֫   HI1cs עבר  64 

ה   QM2fp ידע נָּ ע   65 ַד֫

יִתי   HP1cs גלה ֵל֫  66 ִהג 

֫סְּ   NM2mp כסה ּוִהכָּ  67 

עִיַסְּ֫   QI3ms נסע  68 

ּוִכּלְּ֫   DP3cp כלה  69 

ַעת   ל ְּ+∞Q ידע ַד֫  70 לָּ

֫אְּ   HpPtFP יצא ֹותמּוצָּ  71 

אִתי   NP1cs מצא ֵצ֫  72 ִנמ 

 QM2mp עזב
+1cs   ְּ֫ב ּוִניִעז   73 

הֲענְֵּ֫   QM2ms ענה  74 

ֹותע ֫שְּ   QPtFP עשה  75 

יםִשְּ  QM2mp   ימּו  76 ִש֫

ה   QP3fs ִשים מָּ  77 שָּ֫

עְִּ֫   NI2fs ידע ָּֽד  ֶֽ יִּתּוָּ  78 

ֻנחְָּּ֫   DpI2mp נחם מּוּת   79 

֫אְּ   QI2mp יצא ּוֵּתצ   80 

רְּ֫   tDI2mp שמר ַּתמ  ּוִּתש   81 

יִתי   NP1cs גלה ֵל֫  82 ִנג 

ַענְּ֫   ∞tD ענה ֹותִהת   83 

 NP3ms OR אחז
QI1cp   ְּ֫זֶנֱאַח  84 

ַּתֵפְּ֫   tDI1cs ספר רֶאס   85 

 tDM2fs OR ספר
tD∞ +1cs   ְִּ֫ר ַּתפ  יִהס   86 

ֹותמֹוִלידְּ֫   HPtFP ילד  87 

 / tD(P3cp ברך
M2mp)   ְֲּ֫רכ בָּ ּוִהת   88 

יִתי   HP1cs גלה ֵל֫  89 ִהג 

יִתי   QP1cs כלה ִל֫  90 כָּ

יִתי   DP1cs גלה  91 ִגִּל֫

יְּ֫   ל+∞Q חיה ֹותִלח   92 

אנּו   QP1cp חבא טָּ֫  93 חָּ

ִּתי   HpP1cs קּום מ   94 הּוַק֫

נּו   tDP1cp שמר ר  ַּתַמ֫  95 ִהש 

נְּ֫   ∞N בנה ֹותִהבָּ  96 

ינּו   tDP1cp גלה ַגִּל֫  97 ִהת 

ַגּלְּ֫   ∞tD גלה ֹותִהת   98 

 HP3ms OR ידע
H∞   ְּ֫יַעְּהֹוִד  99 

ַּתפְֵּ֫   tDI(3f/2m)s שפך ְךִּתש   100 

ענֹוַדְּ֫   NP3ms ידע  101 

ַּתֵמְּ֫   tDIwc1cs שמר ֶאש  רוָּ  102 

ֶבן   QIwc3ms בנה  103 ַוִי֫

 / tD(P3cp פרד
M2mp)   ְּ֫ד ר  ֶֽ פָּ ּוִהת   104 

ה   HpI(2/3)fp קּום נָּ מ   105 ּתּוַק֫

ה   NI(2/3)fp עזב נָּ ב  ַז֫  106 ֵּתעָּ

ה   HI(2/3)fp בֹוא ינָּ ִביֶא֫  107 ּת 

יִתי   DP1cs כלה  108 ִכֵּל֫

ַנֲחלְּ֫   tDI2mp נחל ּוִּתת   109 

ְּ   tDP2mp ברך ֶּת֫ ַרכ  בָּ םִהת   110 

רְּ֫   tDI2mp שמר ַּתמ  ּוִּתש   111 

ִּתי   DpP1cs ברך כ   112 ב ַר֫

ַגּלְּ֫   ∞tD גלה ֹותִהת   113 

ְּ   tDPtMS סתר ַּתֵּת֫ רִמס   114 

רְּ֫   QI3mp אמר ּוי אמ   115 

ה   tDM2fp נחם נָּ מ  ַנַח֫  116 ִהת 

 117 ֲהִקי֫מֹוִתי   HP1cs קּום

ַגּלְֶּ֫   tDI1cp גלה הִנת   118 

ה   tDI(2/3)fp ברך נָּ כ  ֵר֫ בָּ  119 ִּתת 
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ה   tDM2fp ברך נָּ כ  ֵר֫ בָּ  120 ִהת 

ְּ   HpI3ms שּוב/ישב ביּוַש֫  121 

ַדְּ֫   NI3ms ידע עִיּוָּ  122 

 (Q/H) ראה
Iwc3ms   ְַּ֫אַוי ר   123 

ַכֶסְּ֫   tDPtMS כסה הִמת   124 

ַּתֵמְּ֫   tDI1cs שמר רֶאש   125 

ַנַחְּ֫   tDP2fs נחם ּת ְִּהת  מ   126 

ְּ   HP2mp יצא םהֹוֵצאֶת֫  127 

ִּתי   DpP1cs ברך כ   128 ב ַר֫

ה   tDM2fp גלה ינָּ ַגֶּל֫  129 ִהת 

לְּ֫   ∞Q כלה ֹותכ   130 

ֶלְך   QIwc3ms הלך  131 ַוֵי֫

ְּ   QP2fs ידע ַעּת  ַד֫  132 יָּ

ְךֵילְֵּ֫   QI3ms הלך  133 

נּו   HpP1cp נצל ל   134 ֻהַצ֫

ְּ   HpPtMS שּוב/ישב במּושָּ֫  135 

ה   HI(2/3)fp קּום ינָּ ִקיֶמ֫  136 ּת 

ֶרת   tDPtFS ספר ַּתֶפ֫  137 ִמס 

ַכ֫סְּ   tDI3mp כסה ּוִית   138 

ַכּלְּ֫   DPtFP כלה ֹותמ   139 

 QC1cp OR שלח
NP3fs   ְָּּ֫ח ל  הִנש   140 

ִשיִתי   I2fs (Q/H) ִשית  141 ּתָּ

פּו   NM2mp אסף ס  ֶֽ  142 ֵהאָּ

ט ל   QIwc1cs קטל ֶאק   143 וָּ

עּו   NI3mp ידע ָּֽד  ֶֽ  144 ִיּוָּ

ֵאת   ∞Q נשא  145 ש 

ַעש   QIwc3ms עשה  146 ַוַי֫

ַכסְִּ֫   DI2fs כסה יּת   147 

אֶמר   QIwc3ms אמר  148 ַוי ֫

ְּ   ∞Q נשא אתֵש֫  149 

֫חְּ   QPpMS אחז ּוזאָּ  150 

ִדְּ֫   HpI2fs עמד מ  עָּ יּתָּ  151 

ַגּלְֶּ֫   tDI1cp גלה הִנת   152 

בֻמצְָּּ֫   HpPtMS נצב  153 

ה   QI(2/3)fp נטה ינָּ  154 ִּתֶט֫

ה   HP3fs עמד ידָּ  155 ֶהֱעִמ֫

ֶשת   ∞Q נגש  156 ֶג֫

 QP3cp עבד
+3mp   דּום  157 ֲעבָּ

אֶמר   QIwc3ms אמר  158 ַוי ֫

 ישב
QPwc2mp 

(or P+ו)   ְּ ֶּת֫ םִויַשב   159 

ֶשם   QIwc3ms ִשים  160 ַויָּ֫

 161 ַוַיַגע   HIwc3ms נגע

∞/Q(M2ms בֹוא
/A) 

ֹואבְּ֫    162 

כְַּ֫   DIwc3ms כסה סַוי   163 

אֶמרַוי ְּ֫   QIwc3ms אמר  164 

 165 ֻכסּו   DpP3cp כסה

נֹות   ∞N בנה  166 ִהבָּ

 שלך
N(M2ms 

/∞/A)   ֵלְך  167 ִהשָּ

 168 ֲאַכֶּלה   DI1cs כלה

ַנֲחִמים   DPtMP נחם  169 מ 

ז   NPtMS אחז  170 ֶנֱאחָּ

ֵחִני   QM2ms+1cs שלח לָּ  171 ש 

ַּתֵּתר   tDPtMS סתר  172 ִמס 

ֶּתם   DP2mp בער  173 ִבַער 

 QP3cp OR בער
DM2mp   ֲערּו  174 בָּ

 175 ַעֵּלה   D(M2ms/A) עלה

ֻנהּו   QP1cp+3ms עזב  176 ֲעַזב 

ם   QIwc3ms קּום קָּ  177 ַויָּ֫

ֶאה   QIwc1cs ראה ֶאר   178 וָּ

 179 ַדע   QM2ms ידע
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מ ַעְּ   QA שמע  180 שָּ

 181 קּום   Q(M2ms/∞) קּום

אּו   QP3cp בֹוא  182 בָּ֫

 QP3ms עזב
+1cs 

ַבִני    183 ֲעזָּ

 184 ע שֹות   QPtFP עשה

ה   HP3fs רבה תָּ ב   185 ִהר 

אּו   QM2mp נשא  186 ש 

פּו   ?+QI2mp שרף ר   187 ֲהִתש 

 188 ַמִגיַעְּ   HPtMS נגע

אִתי   NP1cs מצא ֵצ֫  189 ִנמ 

ֶבן   QIwc3ms בנה  190 ַוִי֫

 191 הּוַס֫בֹוִתי   HpP1cs סבב

ְּ   P2ms(N/D) נדח ּתָּ ח   192 ִנַד֫

ב א   QIwc3ms בֹוא  193 ַויָּ

ִהי   QIwc3ms היה  194 ַוי 

 /tD(P3ms שמר
M2ms/∞/A) 

ַּתֵמר    195 ִהש 

ֶלְך   QIwc3ms הלך  196 ַוֵי֫

∞/D(M2ms נחם
/A) 

 197 ַנֵחם  

יִתי   DpP1cs צוה  198 ֻצֵּו֫

ֵרְך   DI(3f/2m)s ברך בָּ  199 ּת 

ַענֹות   ∞tD ענה  200 ִהת 

ְּ   QI3mp שמם ש ֫ מּויָּ  201 

שֹות   ∞N עשה  202 ֵהעָּ

 / NM2fs בטח
N∞+1cs 

ִחי   ט  ֶֽ  203 ִהבָּ

 QM2mp תפש
+3mp 

שּום    204 ִּתפ 

 QC1cp or שמר
NP3fs 

ה   רָּ מ   205 ִנש 

 206 ֵשֵרת   DP3ms שרת

ֶנה   NI1cs בנה  207 ֶאבָּ

 208 מֹוִליד   HPtMS ילד

ידּו   HI2mp שמד ִמ֫  209 ַּתש 

יִתי   QI2fs ִשית ִש֫  210 ּתָּ

ַגּלֹות   ∞tD גלה  211 ִהת 

 212 ִבֲערּו   DP3cp בער

נֹות   ∞N בנה  213 ִהבָּ

 214 ֲענּו   QM2mp ענה

ַנֵחם   DI3ms נחם  215 י 

ֶּתם   NP2mp עבד ד   216 ֶנֱעַב֫

 כתב
NM2fs  OR 
N∞+1cs 

ִבי   ת  ֶֽ  217 ִהכָּ

ֵרש   DI3ms גרש גָּ  218 י 

 219 ֵּתֵלד   QI3fs/2ms ילד

 220 ג ֵרש   QPtMS גרש

ה   HP3ms גלה לָּ  221 ִהג 

 222 ַנֲעשֹות   NPtFP עשה

ִבית   HPtMS שבת  223 ַמש 

נֹות   ∞Q בנה  224 ב 

ֶקת   HPtFS חזק  225 ַמֲחֶז֫

ֶלת   DpPtFS קטל ֻקֶט֫  226 מ 

 QC1cp OR שלח
NP3fs 

ה   חָּ ל   227 ִנש 

ֶכת   DPtFS ברך ֶר֫ בָּ  228 מ 

 QM2ms כתב
+3mp   ֵבם ת   229 כָּ

 230 ֻמֵּלאֶתם   DpP2mp מלא

∞/N(M2ms קבץ
/A) 

ֵבץ    231 ִהקָּ

ֶנה   NI(3f/2m)s בנה  232 ִּתבָּ

 233 י אַמר   QI3ms אמר

 234 ַגּלֹות   ∞D גלה

ֻנֲחִמי   DpI2fs נחם  235 ּת 

ה   NM2fp מצא אנָּ ֶצ֫  236 ִהמָּ

ה   HI(2/3)fp ידע נָּ ע   237 ּתֹוַד֫

 238 ֶאֱעב ד   QI1cs עבד

 QP3ms עבד
+3fs 

ּה   דָּ  239 ֲעבָּ
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 QM2ms אחז
OR Q∞   240 ֱאח ז 

 241 מֹוִלידֹות   HPtFP ילד

ִשים   QI1cs ִשים  242 אָּ

ה   QI(2/3)fp לקח נָּ ח   243 ִּתַק֫

נּו   P1cp(N/D) נפל ל   244 ִנַפ֫

ַגּלֹות   ∞tD גלה  245 ִהת 

/∞/D(M2ms מלא
A)   246 ַמֵּלא 

ִּתי   HpP1cs קּום מ   247 הּוַק֫

לֹות   ∞Q כלה  248 כ 

ה   DpPtFS כסה ֻכסָּ  249 מ 

ּתְָּּ   DP2ms גרש ש   250 ֵגַר֫

אִתי   NP1cs מצא ֵצ֫  251 ִנמ 

ֶּתם   HpP2mp ישב/שּוב  252 הּוַשב 

 / NP3ms שמע
QI1cp   ַמע  253 ִנש 

ַכֶּלה   DI(3f/2m)s כלה  254 ּת 

 255 ֵיַדע   QI3ms ידע

 QI3ms גאל
+(3ms/1cp) 

ֶלנּו   אָּ  256 ִיג 

ינּו   tDP1cp גלה ַגִּל֫  257 ִהת 

ה   QM2fp ידע נָּ ע   258 ַד֫

 259 ֵיַרע   QI3ms רעע

ה   QI(2/3)fp עלה ינָּ  260 ַּתֲעֶל֫

ה   QM2fp נשא אנָּ  261 ֶש֫

ִעי   כְ֙+Q∞+1cs שמע מ  שָּ  262 כ 

ִאים   QPtMP בֹוא  263 בָּ

יִתי   DP1cs כסה  264 ִכִס֫

לֹות   ∞N עלה  265 ֵהעָּ

ֶלְך   QIwc3ms הלך  266 ַוֵי֫

ְּ   QP2ms בנה יתָּ ִנ֫  267 בָּ

ִשית   QI3ms ִשית  268 יָּ

ֶבן   QIwc3ms בנה  269 ַוִי֫

ַצו   DIwc3ms צוה  270 ַוי 

ַצו   DIwc3ms צוה  271 ַוי 

עִּתי   QP1cs נגע ַג֫  272 נָּ

֫קּוִמי   QI2fs קּום  273 ּתָּ

 274 ֶלֱאכ ל   לְ֙+∞Q אכל

ַעת   HPtFS שמע ַמ֫  275 ַמש 

ִּתי   HpP1cs ירד ד   276 הּוַר֫

בּו   QM2mp סבב  277 ס ֫

 278 ִכּלּו   DP3cp כלה

QM2mp+3f עזב
s 

בּוהְָּּ    279 ִעז 

נּו   QP3cp בנה  280 בָּ

ַצֶּוה   DI3ms צוה  281 י 

 282 ק ֵראת   QPtFS קרא

ה   HpI(2/3)fp נגד נָּ ד   283 ֻּתַג֫

ת   HpPtMS שחת חָּ ש   284 מָּ

 285 ֫קּוִמי   QM2fs קּום

ִתים   DPtMP שרת ר  ֶֽ שָּ  286 מ 

ִּתי   NP1cs ילד ד   287 נֹוַל֫

ַנֲחִמים   DPtMP נחם  288 מ 

ֶדת   HPtFS נגד  289 ַמֶג֫

 290 ַוַיֲעֵמד   HIwc3ms עמד

ה   QM2fp יצא נָּ ֶא֫  291 צ 

ֶתה   NI3ms שתה  292 ִישָּ

ה   DI(2/3)fp כסה ינָּ ַכֶס֫  293 ּת 

 294 ַיִגיד   HI3ms נגד

סּו   NM2mp כסה  295 ִהכָּ

 296 ַיֲעִמיד   HI3ms עמד

ה   DpI(2/3)fp כסה ינָּ ֻכֶס֫  297 ּת 

ה   QM2fp סבב נָּ ב   298 ס ֫

ַער   QI3ms בער  299 ִיב 
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דּו   NI3mp ילד ל  ֶֽ  300 ִיּוָּ

אּו   QM2mp ראה  301 ר 

 302 ִכסּו   DP3cp כסה

ה   HpI(2/3)fp קּום נָּ מ   303 ּתּוַק֫

∞/D(M2ms למד
/A) 

 304 ַלֵמד  

אּו   QI2mp חטא  305 ֶּתֶחט 

צּו   QP3cp רּוץ ֫  306 רָּ

QI3ms+2m ירש
s 

ָך   ש  ֶֽ  307 ִיירָּ

 308 ַּתֲעִלי   QI2fs עלה

Q(M2/P3) גאל
ms+3fs 

ּה   לָּ אָּ  309 ג 

ִלי   QI2fs אכל  310 ּת אכ 

QM2ms+1c שמע
s 

ֵעִני   מָּ  311 ש 

נּו   HpP1cp נצל ל   312 ֻהַצ֫

ִטי   QM2fs נטה  313 נ 

 314 נֹוַדע   NP3ms ידע

רּו   QP3cp ִשיר  315 שָּ֫

 316 ֲעֵלה   QM2ms עלה

ת   HpPtMS שבת בָּ ש   317 מָּ

בּוְך   QP3cp+2fs עזב  318 ֲעזָּ

לּו   QI3mp נפל  319 ִיפ 

 320 ֵיֵלְך   QI3ms הלך

ּה   לְ֙+Q∞+3fs ירש ּתָּ ִרש   321 ל 

ה   DP3fs צוה תָּ  322 ִצּו 

ידּו   HM2mp שמד ִמ֫  323 ַהש 

ב   HpPtMS שּוב/ישב  324 מּושָּ

ַנֲחלּו   tDI2mp נחל  325 ִּתת 

ידּו   HP3cp שמד ִמ֫  326 ִהש 

תּו   DP3cp שרת  327 ֵשר 

שּו   DpI3mp גרש ג ר   328 י 

ֵמד   H(M2ms/A) שמד  329 ַהש 

 330 א ֵחז   QPtMS אחז

ַנֲחמּו   DI2mp נחם  331 ּת 

ְּ   tDP2fs נחם ּת  ַנַחמ   332 ִהת 

בּו   QI3mp ישב  333 ֵיש 

 QI3mp הרג
+3ms 

ֻגהּו    334 ַיַהר 

 / QP3ms קּום
QPtMS 

ם    335 קָּ

אּו   QP3cp ראה  336 רָּ

 Q(M2mp שמע
/P3c)p+1cs 

עּוִני   מָּ  337 ש 

 338 הֹוִדיַעְּ   HP3ms ידע

 QP3ms חשב
+3fs 

ּה   בָּ  339 ֲחשָּ

 / NM2ms כסה
NA 

ֵסה    340 ִהכָּ

אֹו   בְ֙+Q∞+3ms מצא צ  מָּ  341 ב 

טּו   QM2mp נטה  342 נ 

ה   HpP3ms גלה לָּ ג   343 הָּ

ֶּתם   DP2mp בער  344 ִבַער 

אֹות   לְ֙+∞Q ראה  345 ִלר 

 HP3ms OR ישב
H∞ 

 346 הֹוִשיב  

ה   QM2fp נטה ינָּ ֶט֫  347 נ 

ְּ   NP2ms דמה יתָּ ֵמ֫  348 ִנד 

ֶבן   QIwc3ms בנה  349 ַוִי֫

ֶלת   HPtFS אכל  350 ַמֲאֶכ֫

ַעת   ∞Q ידע  351 ַד֫

ידּו   HM2mp עמד  352 ַהֲעִמ֫

QM2mp+1 דרש
cs 

שּוִני    353 ִדר 

ִּתי   DP1cs גרש ש   354 ֵגַר֫

ַלח   QM2ms שלח  355 ש 

 356 ִיַגש   QI3ms נגש

 בֹוא
Q(∞/M2ms) 
+2ms+357 ּובֹוֶאָך   ו 

ַמע   QM2ms שמע  358 ש 

 / tD(P3cp פרד
M2mp) 

דּו   ר  ֶֽ פָּ  359 ִהת 
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 360 ַגּלּו   DM2mp גלה

 361 ֶאֱעֶנה   QI1cs ענה

ַכסּו   tDI3mp כסה  362 ִית 

רּו   tDI2mp שמר ַּתמ   363 ִּתש 

 364 ֶהֱעִמיד   HP3ms עמד

אֶתן   HpP2fp מצא צָּ  365 ֻהמ 

ֹלַחְּ   ∞Q שלח  366 ש 

את   QP2fs חטא טָּ  367 חָּ

 368 קֹום   QA קּום

ֶּתם   tDP2mp ברך ַרכ  בָּ  369 ִהת 

ֶאה   HpPtMS ראה ר   370 מָּ

יאּו   HI3mp בֹוא  371 ַיִב֫

ַּתֵמר   tDIwc1cs שמר ֶאש   372 וָּ

 373 ִיַסע   QI3ms נסע

יתְָּּ   NP2ms שתה ֵּת֫  374 ִנש 

ֹלה   QA עלה  375 עָּ

יּו   QI3mp היה  376 ִיה 

ַכס   DIwc3ms כסה  377 ַוי 

QP(1cs/2fs עזב
)+2fs 

ִּתיְך    378 ֲעַזב 

ד   HpPtMS עמד ֳעמָּ  379 מָּ

 380 ע לֹות   QPtFP עלה

נּו   HpP1cp עמד ד  ֳעַמ֫  381 הָּ

יִמי   HM2fs קּום ִק֫  382 הָּ

ַהֲאִביד   ל+∞H אבד  383 ל 

כּו   DI2mp ברך ר  ֶֽ בָּ  384 ּת 

ה   QM2fp עלה ינָּ  385 ֲעֶל֫

ה   QI(2/3)fp חזק נָּ ק   386 ֶּתֱחַז֫

∞/D(M2ms גדל
/A) 

 387 ַגֵדל  

ֶּתן   DP2fp בער  388 ִבַער 

ִּתי   QP1cs קּום מ   389 ַק֫

ה   tDM2fp נחם נָּ מ  ַנַח֫  390 ִהת 

ה   tDP3fs גלה תָּ ַגּל   391 ִהת 

ה   NM2fp עזב נָּ ב  ַז֫  392 ֵהעָּ

ה   NM2fp מצא אנָּ ֶצ֫  393 ִהמָּ

ה   QI(2/3)fp קּום ינָּ קּוֶמ֫  394 ּת 

 395 ֶאַסע   QI1cs נסע

 Q(P3/M2)ms שחט
+3ms   טֹו חָּ  396 ש 

ה   QPtFS רעה  397 ר עָּ

ה   NI(2/3)fp חשב נָּ ב  ַש֫  398 ֵּתחָּ

 399 י אַבד   QI3ms אבד

ַצֶּוה   DI3ms צוה  400 י 

ַעש   QIwc3ms עשה  401 ַוַי֫

דּו   NI3mp ילד ל  ֶֽ  402 ִיּוָּ

אִתי   QP1cs נשא שָּ֫  403 נָּ

כֹות   tDPtFP ברך ר  ֶֽ בָּ  404 ִמת 

ַנֵחם   tDPtMS נחם  405 ִמת 

ֶאה   HPtMS ראה  406 ַמר 

ה   HM2fp גלה ינָּ ֶל֫  407 ַהג 

 HP3ms OR ידע
H∞ 

 408 הֹוִדיַעְּ  

ַבֲערּו   DI3mp בער  409 י 

ינּו   DP1cp כסה  410 ִכִס֫

בּו   QI3mp עזב  411 ַיַעז 

ַחת   QPtFS ברח  412 ב ַר֫

 DpPtMP ברך
+3ms 

יו   כָּ ב רָּ  413 מ 

ה   QC1cs שלך חָּ ל   414 ֶאש 

 415 ֲעלֹות   ∞Q עלה

 416 קּום   QM2ms קּום

ֶּתם   P2mp(N/D) נסח  417 ִנַסח 

יִתי   DP1cs כלה  418 ִכֵּל֫

אִתי   DP1cs מלא  419 ִמֵּל֫
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ַחת   DPtFS שלח ַשַּל֫  420 מ 

ַכֶסה   tDPtMS כסה  421 ִמת 

ְּ   HpP2ms גלה יתָּ ֵל֫ ג   422 הָּ

ֶבת   NPtFS ישב  423 נֹוֶש֫

ִשים   I1cp(Q/H) ִשים  424 נָּ

 425 ר ֶאה   QPtMS ראה

 426 ר עֹות   QPtFP רעה

סּור   QI1cs סּור  427 אָּ

ְּ   HP2ms גלה יתָּ ִל֫  428 ִהג 

 429 ַכּלּו   DM2mp כלה

∞/Q(M2ms ִשים
) 

 430 ִשים  

תּו   QP3cp ִשית  431 שָּ֫

ַצֶּוה   DPtMS צוה  432 מ 

ַדע   NI3ms ידע  433 ִיּוָּ

ַּתֵמר   tDI1cs שמר  434 ֶאש 

נּו   QI3mp קנה  435 ִיק 

ֵטה   QM2ms נטה  436 נ 

ִקי   QI2fs חזק  437 ֶּתֶחז 

ִּתי   DpP1cs ברך כ   438 ב ַר֫

נּו   QP1cp מּות ת   439 ַמ֫

∞/D(M2ms ספר
/A) 

 440 ַסֵפר  

תּו   DI3mp שרת ר  ֶֽ שָּ  441 י 

ֻכּלּו   DpIwc3mp כלה  442 ַוי 

ֶרה   HI3ms מרה  443 ַימ 

QM2ms+3f שמע
s 

ה   ֶענָּ מָּ  444 ש 

֫רֹונּו   QP1cp ארר  445 אָּ

 NP3ms OR אחז
QI1cp 

 446 ֶנֱאַחז  

ַכס   tDIwc3ms כסה  447 ַוִית 

ִּתי   QP1cs ִשים מ   448 ַש֫

לּו   NI3mp אכל כ  ֶֽ  449 ֵיאָּ

 450 מֹוִציִאים   HPtMP יצא

 451 ַכּלֹות   ∞D כלה

 452 ֻהַצב   HpP3ms נצב

ִּתי   DpP1cs ברך כ   453 ב ַר֫

ֶשת   ∞Q ירש  454 ֶר֫

 / QP3ms נּוס
QPtMS 

ס    455 נָּ

ה   NI(2/3)fp מצא אנָּ ֶצ֫  456 ִּתמָּ

 / NM2fs ידע
N∞+1cs 

ִעי   ָּֽד  ֶֽ  457 ִהּוָּ

ה   QP3fs ראה ֲאתָּ  458 רָּ

ֵראנּו   NP1cp קרא  459 ִנק 

סּו   NI3mp כסה  460 ִיכָּ

ה   QC1cs שלח חָּ ל   461 ֶאש 

נְֻּ   DpI2mp נחם מּוֲחְּּת   462 

רּו   QP3cp סּור  463 סָּ֫

ִצי   ל+Q∞+1cs קבץ ב  קָּ  464 ל 

 QI3mp ירש
+3mp 

שּום    465 ִיירָּ

ה   QI(2/3)fp עמד נָּ ד   466 ַּתֲעמ ֫

 QI1cs זכר
+(3ms/1cp) 

ֶרנּו   כ   467 ֶאז 

יִתי   NP1cs גלה ֵל֫  468 ִנג 

א   QI3fs/2ms נשא  469 ִּתשָּ

ה   DP3ms צוה  470 ִצּוָּ

ידּו   HM2mp עמד  471 ַהֲעִמ֫

 472 ֵנֵשב   QI1cp ישב

 (Q/H) ראה
Iwc3ms 

א    473 ַוַיר 

ִּתי   DP1cs ברך כ   474 ֵבַר֫

 QP2ms שלח
+1cp 

נּו   ּתָּ ַלח   475 ש 

ְך   DpPtMS ברך ב רָּ  476 מ 

ֵרהּו   QI1cs+3ms בחר חָּ  477 ֶאב 

 478 שֹום   QA ִשים

ה   QI(2/3)fp תמם ינָּ ַתֶמ֫  479 ּת 
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ה   DC1cs הלל לָּ  480 ֲאַהּל 

הֹוִריש   ל+∞H ירש  481 ל 

ַאֲהִבים   DPtMP אהב  482 מ 

עּו   QI3mp רעה  483 ִיר 

 484 ִגּלּו   DP3cp גלה

ה   NI(2/3)fp עזב נָּ ב  ַז֫  485 ֵּתעָּ

ַּתֵפְך   tDI(3f/2m)s שפך  486 ִּתש 

אִתי   DP1cs מלא  487 ִמֵּל֫

נּו   QP1cp ידע ע  ַד֫  488 יָּ

ֵנְך   QI1cs+2fs בנה  489 ֶאב 

 490 ֲעשֹות   ∞Q עשה

 QM2mp עזב
+1cs 

ֻבִני    491 ִעז 

ימּו   I2mp(Q/H) ִשים ִש֫  492 ּתָּ

יטּו   HP3cp נבט  493 ִהִב֫

ְּ   DpP2ms כסה יתָּ  494 ֻכֵס֫

 495 ַוַיכּו   HIwc3mp נכה

ִבי   QI2fs ישב  496 ֵּתש 

 497 ַוֻיַגד   HpIwc3ms נגד

 498 ֲעִשיֶתם   QP2mp עשה

∞/N(M2ms שלך
/A) 

ֵלְך    499 ִהשָּ

ה   HpP3fs גלה תָּ ל  ג   500 הָּ

ה   QM2fp בנה ינָּ ֶנ֫  501 ב 

ִעי   NI2fs ידע ָּֽד  ֶֽ  502 ִּתּוָּ

ֶּתם   NP2mp ידע  503 נֹוַדע 

ה   DC1cs חלק קָּ  504 ֲאַחּל 

ַנֲחִמי   tDI2fs נחם  505 ִּתת 

ֵבר   NI(3f/2m)s עבר  506 ֵּתעָּ

 QP2ms זכר
+1cs 

ַּתִני   ַכר   507 ז 

ה   QI(2/3)fp אכל נָּ ל   508 ּת אַכ֫

 509 ַחּלֹות   ∞D חלה

ב ַרְך   DpI3ms ברך  510 י 

ֶּתם   QP2mp נּוס  511 ַנס 

∞/D(M2ms גרש
/A) 

ֵרש    512 גָּ

 QI2mp דרש
+3ms 

ֻשהּו   ר   513 ִּתד 

 514 ַאֲעִביר   HI1cs עבר

יִתי   DP1cs גלה  515 ִגִּל֫

יִתי   QP1cs כלה ִל֫  516 כָּ

ֶאה   HI3ms ראה  517 ַיר 

מ ַעְּ   ∞Q שמע  518 ש 

 519 ֲעב ד   QM2ms עבד

ִני   QI2fs נתן  520 ִּתּת 

 / NP3fs עבר
QC1cp 

ה   רָּ  521 ֶנֶעב 

 522 ִמֵּלאֶתם   DP2mp מלא

ֶכת   לְ֙+∞Q הלך ֶל֫  523 לָּ

שּו   DpP3cp גרש  524 ג ר 

ֵשב   NI3ms ישב  525 ִיּוָּ

ַּתֵפר   tDI1cs ספר  526 ֶאס 

 HM2ms or שלך
HA 

ֵלְך    527 ַהש 

ה   QP3fs עלה תָּ ל  ֶֽ  528 עָּ

 529 ִכּלּו   DP3cp כלה

 NM2fs OR בטח
N∞+1cs 

ִחי   ט  ֶֽ  530 ִהבָּ

בֹות   NPtFP ישב  531 נֹושָּ

 532 ֲעב ד   Q(∞/M2ms) עבד

ֶּתן   DpP2fp ברך  533 ב ַרכ 

ינּו   DpP1cp גלה  534 ֻגֵּל֫

 tDP3cp or באש
tDM2mp 

ֲאשּו   בָּ  535 ִהת 

ּתְָּּ   HP2ms אהב ב   536 ֶהֱאַה֫

 537 ַיֶכה   HI3ms נכה

ת   HpPtMS שבת בָּ ש   538 מָּ

ִעי   NI2fs ידע ָּֽד  ֶֽ  539 ִּתּוָּ
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ה   QI(2/3)fp סבב ינָּ ֻסֶב֫  540 ּת 

ְּ   HP2ms גלה יתָּ ִל֫  541 ִהג 

 542 ִכִּליֶתם   DP2mp כלה

 QP3fs ילד
+2ms 

ָך   ַדת  לָּ  543 י 

ּתּו   QI3mp שתה  544 ִיש 

רּום   QI1cs רּום  545 אָּ

ִצים   tDPtMP פרץ ר  ֶֽ פָּ  546 ִמת 

ּתֹוב   NA / QI1cp כתב  547 ִנכ 

 548 ִבֵער   DP3ms בער

ָך   QI1cs+2ms עבד ד   549 ֶאֱעבָּ

ה   QP3fs ִשים מָּ  550 שָּ֫

 551 ַס֫בֹונּו   QP1cp סבב

 552 ֲהִקי֫מֹוִתי   HP1cs קּום

ַעת   לְ֙+∞Q ידע ַד֫  553 לָּ

 tDM2fs OR ספר
tD +1cs 

ִרי   ַּתפ   554 ִהס 

ד   NPtMS ילד  555 נֹולָּ

 556 ֲעשּו   QM2mp עשה

כּו   DI2mp ברך ר  ֶֽ בָּ  557 ּת 

ֶּתם   P2mp(N/D) נגע  558 ִנַגע 

ַנֲחלּו   tDI2mp נחל  559 ִּתת 

ְּ   DP2ms כסה יתָּ  560 ִכִס֫

ימּו   QM2mp ִשים  561 ִש֫

ַכּלֹות   DPtFP כלה  562 מ 

ֶדת   HpPtFS נגד  563 ֻמֶג֫

ִּתי   HP1cs ישב ב   564 הֹוַש֫

 QI1cp OR נגע
(N/D)P3ms 

 565 ִנַגע  

ִמים   QPtMP קּום  566 קָּ

ֶנה   NI1cp ענה  567 ֵנעָּ

ה   DP3fs צוה תָּ  568 ִצּו 

ה   NI(2/3)fp מצא אנָּ ֶצ֫  569 ִּתמָּ

ַדע   NI(3f/2m)s ידע  570 ִּתּוָּ

מּות   לְ֙+∞Q מּות  571 לָּ

֫בֹוִאי   QI2fs בֹוא  572 ּתָּ

 573 ַמֲאִהיִבים   HPtMP אהב

יֹות   לְ֙+∞Q היה  574 ִלה 

ה   HI(2/3)fp בֹוא ינָּ ִביֶא֫  575 ּת 

 576 ע ִשים   QPtMP עשה

ג ֲאלּו   DpIwc3mp גאל  577 ַוי 

יעּו   HI2mp נגע  578 ַּתִג֫

ַכּלֹות   DPtFP כלה  579 מ 

 580 ֲעלֹות   ∞Q עלה

ֶאה   HpPtMS ראה ר   581 מָּ

כּו   DI2mp ברך ר  ֶֽ בָּ  582 ּת 

ְּ   QP2fs שּוב ּת  ב   583 ַש֫

 ל+Q∞+3fs שמר

+waw   ּה רָּ מ  שָּ  584 ּול 

 QI3ms בנה
+3mp 

ֵנם    585 ִיב 

ֵעם   QI1cs+3mp זרע רָּ  586 ֶאז 

 587 ַיִביט   HI3ms נבט

מֹור   QA אמר  588 אָּ

ֻצֶּוה   DpI3ms צוה  589 י 

 QI3ms הרג
+3ms 

ֵגהּו    590 ַיַהר 

ְּ   HP2ms ילד ּתָּ ד   591 הֹוַל֫

 592 ַּתֲעלּו   QI2mp עלה

עּו   QI3mp נסע  593 ִיס 

ֹוִאיבְּ֫   QM2fs בֹוא  594 

 595 הֹוֵצאֶתם   HP2mp יצא

ּה   לְ֙+Q∞+3fs עבד דָּ ב  עָּ  596 ל 

ידּו   HI3mp עמד  597 ַיֲעִמ֫

רּום   QI3ms רּום  598 יָּ

 599 יּוַשב   HpI3ms שּוב/ישב
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ינּו   I2mp(Q/H) ִבין ִב֫  600 ּתָּ

ה   NI(2/3)fp עזב נָּ ב  ַז֫  601 ֵּתעָּ

אֹות   HpPtFP יצא  602 מּוצָּ

 / tD(P3cp ברך
M2mp) 

ֲרכּו   בָּ  603 ִהת 

ידּו   HP3cp עמד  604 ֶהֱעִמ֫

רּו   QI2mp עבר  605 ַּתַעב 

ַכֶסה   DPtMS כסה  606 מ 

ִני   QP3fs+1cs ילד ַדת  לָּ  607 י 

 608 ֲעֵנה   QM2ms ענה

ִּתי   HP1cs אכל ל   609 ֶהֱאַכ֫

ִבים   HPtMP רבה  610 ַמר 

ה   QM2fp עבד נָּ ד   611 ֲעב ֫

֫קּומּו   QI3mp קּום  612 יָּ

 613 ֲעלֹות   ∞Q עלה

 614 אֹוִכיַחְּ   HI1cs יכח

 615 ע לֹות   QPtFP עלה

ִדי   HpI2fs ירד  616 ּתּור 

ה   HM2fp רבה ינָּ ֶב֫  617 ַהר 

ה   QM2fp ראה ינָּ ֶא֫  618 ר 

ִבים   NPtMP ישב  619 נֹושָּ

ה   NM2fp ישב נָּ ב  ַש֫  620 ִהּוָּ

 621 ֲהִקי֫מֹוִתי   HP1cs קּום

ֶנה   NI1cs ענה  622 ֵאעָּ

 623 ֶּתֱאַהב   QI(3f/2m)s אהב

 624 נֹוַלד   NP3ms ילד

ִתי   NI2fs שתה  625 ִּתשָּ

נֹות   ∞N בנה  626 ִהבָּ

ִאי   Q∞+1cs קרא ר   627 קָּ

 628 ַלֲעשֹות   לְ֙+∞Q עשה

כּו   QI2mp הלך  629 ֵּתל 

 630 ַמֲאִביד   HPtMS אבד

ְּ   QP2ms סבב  631 ַס֫בֹותָּ

 632 ִהִציב   HP3ms נצב

 633 ַסע   QM2ms נסע

ְּ   NP2ms כרת ּתָּ ַר֫  634 ִנכ 

 635 ִכסּו   DP3cp כסה

Q(∞/M2ms כתב
)+2ms 

ָך   ב  ת   636 כָּ

 637 י ֵצאת   QPtFS יצא

ִשיר   QI1cp ִשיר  638 נָּ

ֶרד   QIwc3ms ירד  639 ַוֵי֫

ֻדִני   QI3mp+1cs עבד  640 ַיַעב 

אּו   QP3cp בֹוא  641 בָּ֫

 642 ע ֶנה   QPtMS ענה

 QP(1c/2f)s גאל
+2ms 

ִּתיָך   ַאל   643 ג 

ם   ל+Q∞+3mp עשה  644 ַלֲעשֹותָּ

ָך   Q∞+2ms יצא  645 ֵצאת 

ֶבה   HI3ms רבה  646 ַיר 

 647 ַּתֲהר ג   QI3fs/2ms הרג

ִשי   QM2fs ירש  648 ר 

נּו   P1cp(N/D) נצל ל   649 ִנַצ֫

נּו   tDP1cp ברך כ  ַר֫ בָּ  650 ִהת 

ַגּלֹות   ∞tD גלה  651 ִהת 

ה   QP3fs בנה תָּ נ  ֶֽ  652 בָּ

ה   tDM2fp נחם נָּ מ  ַנַח֫  653 ִהת 

יִתי   HP1cs גלה ֵל֫  654 ִהג 

ְּ   QP2fs ידע ַעּת  ַד֫  655 יָּ

 QM2ms כתב
+3fs 

ּה   בָּ ת   656 כָּ

 657 ֲהִקי֫מֹותְָּּ   HP2ms קּום

 658 הּוַרד   HpP3ms ירד

 QM2ms עזר
+1cs 

ֵרִני   ז   659 עָּ
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ְּ   QP2ms עשה יתָּ ִש֫  660 עָּ

ה   tDI(2/3)fp ברך נָּ כ  ֵר֫ בָּ  661 ִּתת 

∞/D(M2ms מלא
/A) 

 662 ַמֵּלא  

ה   HI(2/3)fp מצא אנָּ ֶצ֫  663 ַּתמ 

 QP3ms or רּוץ
QPtMS 

ץ    664 רָּ

ֶכת   DpPtFS ברך ב ֶר֫  665 מ 

יֹות   ל+∞Q חיה  666 ִלח 

ֵבר   NI1cp עבר  667 ֵנעָּ

ִבין   I3ms(Q/H) ִבין  668 יָּ

 669 ִמֵצאֶתן   DP2fp מצא

 670 ַיֲעֶשה   QI3ms עשה

יִתי   NP1cs גלה ֵל֫  671 ִנג 

יִתי   DP1cs צוה  672 ִצִּו֫

נּו   NP1cp ידע ע   673 נֹוַד֫

ה   HI(2/3)fp נטה ינָּ  674 ַּתֶט֫

ֻכִסי   DpI2fs כסה  675 ּת 

 676 ֲעִשי   QM2fs עשה

ֶנה   NI3ms בנה  677 ִיבָּ

 678 ַמִביט   HPtMS נבט

 679 ֶאַקח   QI1cs לקח

ֶנה   NI1cs בנה  680 ֶאבָּ

ידּו   HI2mp עמד  681 ַּתֲעִמ֫

לֹות   ∞N גלה  682 ִהגָּ

ַכִסים   DPtMP כסה  683 מ 

אנּו   QP1cp חבא טָּ֫  684 חָּ

ַכֶסה   DI3ms כסה  685 י 

ֶדךְָּּ   QI1cp+2ms עבד  686 ַנַעב 

ֳעַמד   HpP3ms עמד  687 הָּ

ַחֵזק   DPtMS חזק  688 מ 

ה   HC1cs שכל ילָּ ִכ֫  689 ַאש 

 Q(P3ms ִשים
/PtMS) 

ם    690 שָּ

 QI3mp ירש
+3mp 

ֻשם    691 ִיירָּ

ֵהב   NI3ms אהב  692 ֵיאָּ

מּו   DpI2mp נחם ֻנחָּ  693 ּת 

ֻכֶסה   DpPtMS כסה  694 מ 

 695 ע ֶלה   QPtMS עלה

 696 א ַמר   QI1cs אמר

ֶנה   NI(3f/2m)s ענה  697 ֵּתעָּ

ה   tDM2fp גלה ינָּ ַגֶּל֫  698 ִהת 

ֵתת   לְ֙+∞Q נתן  699 לָּ

אנּו   QP1cp יצא צָּ֫  700 יָּ

ַּתֵמר   tDI3ms שמר  701 ִיש 

 QM2mp עבד
+3ms 

ֻדהּו    702 ִעב 

 703 ַכּלֹות   ∞D כלה

ֵרְך   DPtMS ברך בָּ  704 מ 

נּו   tDP1cp שמר ר  ַּתַמ֫  705 ִהש 

ְּ   QP2ms עלה יתָּ ִל֫  706 עָּ

אנּו   HP1cp מצא ֵצ֫  707 ִהמ 

 QI1cp or מצא
N(P3/Pt)ms   א צָּ  708 ִנמ 

בֹות   NPtFP עזב  709 ֶנֱעזָּ

 / QP3ms קּום
QPtMS 

ם    710 קָּ

∞/N(M2ms חשב
/A) 

ֵשב    711 ֵהחָּ

 HM2ms עמד
OR HA 

 712 ַהֲעֵמד  

ה   HI(2/3)fp קּום ינָּ ִקיֶמ֫  713 ּת 

 HP3cp or ידע
HM2mp 

יעּו    714 הֹוִד֫

ֶּתם   QP2mp עבד  715 ֲעַבד 

QP(1cs/2fs מצא
)+3ms 

אִתיהּו   צָּ  716 מ 

 717 ַרש   QM2ms ירש

לּו   QP3cp עלה  718 עָּ

 719 ֲעֵלה   QM2ms עלה
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Ch13–34 Inflecting קטל in order 
1 QP3ms  ְַּ֫ט לקָּ  
2 QP3fs  ְָּּ֫ל ט  ֶֽ הקָּ  
3 QP2ms  ְּ ּתָּ ל  ַט֫  קָּ
4 QP2fs  ְַּ֫ט ּת ְּקָּ ל   
5 QP1cs  ִּתי ל  ַט֫  קָּ
6 QP3cp  ְּ֫ל ט  ֶֽ ּוקָּ  
7 QP2mp  ְּ ֶּת֫ ַטל  םק   
8 QP2fp  ְּ ֶּת֫ ַטל  ןק   
9 QP1cp  נּו ל  ַט֫  קָּ

10 QI3ms  ְּ֫ ט לִיק   
11 QI3fs  ְּ֫ ט לִּתק   
12 QI2ms  ְּ֫ ט לִּתק   
13 QI2fs  ְִּ֫ל ט  יִּתק   
14 QI1cs  ְּ֫ ט לֶאק   
15 QI3mp  ְּ֫ל ט  (ּו)ןִיק   
16 QI3fp  ה נָּ ל  ט ֫  ִּתק 
17 QI2mp  ְּ֫ל ט  (ּו)ןִּתק   
18 QI2fp  ה נָּ ל  ט ֫  ִּתק 
19 QI1cp  ְּ֫ ט לִנק   
20 QIwc3ms  ְּ֫ ט לַוִיק   
21 QIwc3fs  ְּ֫ ט לַוִּתק   
22 QIwc2ms  ְּ֫ ט לַוִּתק   
23 QIwc2fs  ְִּ֫ל ט  יַוִּתק   
24 QIwc1cs  ְּ֫ ט ֶאק  לוָּ  
25 QIwc3mp  ְּ֫ל ט  ּוַוִיק   
26 QIwc3fp  ה נָּ ל  ט ֫  ַוִּתק 
27 QIwc2mp  ְּ֫ל ט  ּוַוִּתק   
28 QIwc2fp  ה נָּ ל  ט ֫  ַוִּתק 
29 QIwc1cp  ְּ֫ ט לַוִנק   
30 QC1cs  ְָּּ֫ל ט  הֶאק   
31 QC1cp  ְָּּ֫ל ט  הִנק   

32 QM2ms  ְּ֫ ט לק   
33 QM2ms+ הְּ ִָּ לְָּּ֫   ט  הקָּ  
34 QM2fs  ְִּ֫ל יִקט   
35 QM2mp  ְּ֫ל ּוִקט   
36 QM2fp  ה נָּ ל  ט ֫  ק 
37 Q∞  ְּ֫ ט לק   
38 QA  ְּ֫ט ֹולקָּ  
39 QPtMS  ְּ֫לק ֵט  
40 QPtFS (â)  ְָּּ֫ל הק ט   
41 QPtFS (t)  ֶלת  ק ֶט֫
42 QPtMP  ְִּ֫ל יםק ט   
43 QPtFP  ְּ֫ל ֹותק ט   
44 QPpMS  ְּ֫ט ּולקָּ  
45 QPpFS  ְָּּ֫טּול הק   
46 QPpMP  ְִּ֫טּול יםק   
47 QPpFP  ְּ֫טּול ֹותק   
48 NP3ms  ְַּ֫ט לִנק   
49 NP3fs  ְָּּ֫ל ט  הִנק   
50 NP2ms  ְּ ּתָּ ל  ַט֫  ִנק 
51 NP2fs  ְַּ֫ט ְִּנק  ּת  ל   
52 NP1cs  ִּתי ל  ַט֫  ִנק 
53 NP3cp  ְּ֫ל ט  ּוִנק   
54 NP2mp  ְּ ֶּת֫ ַטל  םִנק   
55 NP2fp  ְּ ֶּת֫ ַטל  ןִנק   
56 NP1cp  נּו ל  ַט֫  ִנק 
57 NI3ms  ְֵּ֫ט לִיקָּ  
58 NI3fs  ְֵּ֫ט לִּתקָּ  
59 NI2ms  ְֵּ֫ט לִּתקָּ  
60 NI2fs  ְּ ֶֽ לְִִּּ֫תקָּ יט   
61 NI1cs  ְֵּ֫ט לֶא/ִאקָּ  
62 NI3mp  ְּ ֶֽ לְִּ֫יקָּ (ּו)ןט   
63 NI3fp  ה נָּ ל  ַט֫  ִּתקָּ
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64 NI2mp  ְּ ֶֽ לְִּ֫יקָּ (ּו)ןט   
65 NI2fp  ה נָּ ל  ַט֫  ִּתקָּ
66 NI1cp  ְֵּ֫ט לִנקָּ  
67 NIwc3ms  ְֵּ֫ט לַוִיקָּ  
68 NIwc3fs  ְֵּ֫ט לַוִּתקָּ  
69 NIwc2ms  ְֵּ֫ט לַוִּתקָּ  
70 NIwc2fs  ְּ ֶֽ לְִַּ֫וִּתקָּ יט   
71 NIwc1cs  ְֵּ֫ט ִאקָּ ֶא/וָּ לוָּ  
72 NIwc3mp  ְּ ֶֽ לְַּ֫וִיקָּ ּוט   
73 NIwc3fp  ה נָּ ל  ַט֫  ַוִּתקָּ
74 NIwc2mp  ְּ ֶֽ לְַּ֫וִיקָּ ּוט   
75 NIwc2fp  ה נָּ ל  ַט֫  ַוִּתקָּ
76 NIwc1cp  ְֵּ֫ט לַוִנקָּ  
77 NC1cs  ְּ ֶֽ לְֶָּּ֫א/ִאקָּ הט   
78 NC1cp  ְּ ֶֽ לְִָּּ֫נקָּ הט   
79 NM2ms  ְֵּ֫ט לִהקָּ  
80 NM2ms+ הְּ ִָּ לְָּּ֫   ט  הִהקָּ  
81 NM2fs  ְִּ֫ל ט  יִהקָּ  
82 NM2mp  ְּ ֶֽ לְִּ֫הקָּ ּוט   
83 NM2fp  ה נָּ ל  ַט֫  ִהקָּ
84 N∞  ְֵּ֫ט לִהקָּ  

85 NA  
ֵטְּ֫ ֹול֫טְִּנק ְּל/ִנק   

ֵטְּ֫ ְּל/ִהקָּ ֹול֫טְִּהקָּ  
86 NPtMS  ְָּּ֫ט לִנק   
87 NPtFS (â)  ְָּּ֫ל טָּ הִנק   
88 NPtFS (t)  ֶלת ֶט֫  ִנק 
89 NPtMP  ְִּ֫ל טָּ יםִנק   
90 NPtFP  ְּ֫ל טָּ ֹותִנק   
91 DP3ms  ְּ֫לִקֵט  
92 DP3fs  ְָּּ֫ל הִקט   
93 DP2ms  ְּ ּתָּ ל   ִקַט֫
94 DP2fs  ְְִּּ֫קַט ּת  ל   

95 DP1cs  ִּתי ל   ִקַט֫
96 DP3cp  ְּ֫ל ּוִקט   
97 DP2mp  ְּ ֶּת֫ םִקַטל   
98 DP2fp  ְּ ֶּת֫ ןִקַטל   
99 DP1cp  נּו ל   ִקַט֫

100 DI3ms  ְַּ֫קֵט לי   
101 DI3fs  ְַּ֫קֵט לּת   
102 DI2ms  ְַּ֫קֵט לּת   
103 DI2fs  ְִּ֫ל ַקט  יּת   
104 DI1cs  ְּ֫לֲאַקֵט  
105 DI3mp  ְּ֫ל ַקט  (ּו)ןי   
106 DI3fp  ה נָּ ל  ַקֵט֫  ּת 
107 DI2mp  ְּ֫ל ַקט  (ּו)ןּת   
108 DI2fp  ה נָּ ל  ַקֵט֫  ּת 
109 DI1cp  ל ַקֵט֫  נ 
110 DIwc3ms  ְַּ֫קֵט לַוי   
111 DIwc3fs  ְַּ֫קֵט לַוּת   
112 DIwc2ms  ְַּ֫קֵט לַוּת   
113 DIwc2fs  ְִּ֫ל ַקט  יַוּת   
114 DIwc1cs  ְֲּ֫אַקֵט לוָּ  
115 DIwc3mp  ְּ֫ל ַקט  ּוַוי   
116 DIwc3fp  ה נָּ ל  ַקֵט֫  ַוּת 
117 DIwc2mp  ְּ֫ל ַקט  ּוַוּת   
118 DIwc2fp  ה נָּ ל  ַקֵט֫  ַוּת 
119 DIwc1cp  ל ַקֵט֫  ַונ 
120 DC1cs  ְָּּ֫ל הֲאַקט   
121 DC1cp  ְָּּ֫ל ַקט  הנ   
122 DM2ms  ְּ֫לַקֵט  
123 DM2ms+ הְּ ִָּ לְָּּ֫   הַקט   
124 DM2fs  ְִּ֫ל יַקט   
125 DM2mp  ְּ֫ל ּוַקט   
126 DM2fp  ה נָּ ל   ַקֵט֫
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127 D∞  ְּ֫לַקֵט  
128 DA  ְּ֫לַקֵט  
129 DPtMS  ְַּ֫קֵט למ   
130 DPtFS (â)  ְָּּ֫ל ַקט  המ   
131 DPtFS (t)  ֶלת ַקֶט֫  מ 
132 DPtMP  ְִּ֫ל ַקט  יםמ   
133 DPtFP  ְּ֫ל ַקט  ֹותמ   
134 DpP3ms  ְּ֫לֻקַט  
135 DpP3fs  ְָּּ֫ל הֻקט   
136 DpP2ms  ְּ ּתָּ ל   ֻקַט֫
137 DpP2fs  ְְֻּּ֫קַט ּת  ל   
138 DpP1cs  ִּתי ל   ֻקַט֫
139 DpP3cp  ְּ֫ל ּוֻקט   
140 DpP2mp  ְּ ֶּת֫ םֻקַטל   
141 DpP2fp  ְּ ֶּת֫ ןֻקַטל   
142 DpP1cp  נּו ל   ֻקַט֫
143 DpI3ms  ְֻּ֫קַט לי   
144 DpI3fs  ְֻּ֫קַט לּת   
145 DpI2ms  ְֻּ֫קַט לּת   
146 DpI2fs  ְִּ֫ל ֻקט  יּת   
147 DpI1cs  ְּ֫לֲאֻקַט  
148 DpI3mp  ְּ֫ל ֻקט  (ּו)ןי   
149 DpI3fp  ה נָּ ל  ֻקַט֫  ּת 
150 DpI2mp  ְּ֫ל ֻקט  (ּו)ןּת   
151 DpI2fp  ה נָּ ל  ֻקַט֫  ּת 
152 DpI1cp  ְֻּ֫קַט לנ   
153 DpIwc3ms  ְֻּ֫קַט לַוי   
154 DpIwc3fs  ְֻּ֫קַט לַוּת   
155 DpIwc2ms  ְֻּ֫קַט לַוּת   
156 DpIwc2fs  ְִּ֫ל ֻקט  יַוּת   
157 DpIwc1cs  ְֲּ֫אֻקַט לוָּ  
158 DpIwc3mp  ְּ֫ל ֻקט  ּוַוי   

159 DpIwc3fp  ְֻּ֫קַט הַוּת  נָּ ל   
160 DpIwc2mp  ְּ֫ל ֻקט  ּוַוּת   
161 DpIwc2fp  ְֻּ֫קַט הַוּת  נָּ ל   
162 DpIwc1cp  ְֻּ֫קַט לַונ   
163 DpC1cs  ְָּּ֫ל הֲאֻקט   
164 DpC1cp  ְָּּ֫ל ֻקט  הנ   
165 DpPtMS  ְָֻּּ֫קט למ   
166 DpPtFS (â)  ְָֻּּקט הלְָּּ֫מ   
167 DpPtFS (t)  ֶלת ֻקֶט֫  מ 
168 DpPtMP  ְָֻּּקט יםלְִּ֫מ   
169 DpPtFP  ְָֻּּקט ֹותלְּ֫מ   
170 tDP3ms  ְַּ֫קֵט לִהת   
171 tDP3fs  ְָּּ֫ל ַקט  הִהת   
172 tDP2ms  ְָּּּת ל  ַקַט֫  ִהת 
173 tDP2fs  ְַּ֫קַט ּת ְִּהת  ל   
174 tDP1cs  ִּתי ל  ַקַט֫  ִהת 
175 tDP3cp  ְּ֫ל ַקט  ּוִהת   
176 tDP2mp  ְּ ֶּת֫ ַקַטל  םִהת   
177 tDP2fp  ְּ ֶּת֫ ַקַטל  ןִהת   
178 tDP1cp  ְַּ֫קַט נּוִהת  ל   
179 tDI3ms  ְַּ֫קֵט לִית   
180 tDI3fs  ְַּ֫קֵט לִּתת   
181 tDI2ms  ְַּ֫קֵט לִּתת   
182 tDI2fs  ְִּ֫ל ַקט  יִּתת   
183 tDI1cs  ְַּ֫קֵט לֶאת   
184 tDI3mp  ְּ֫ל ַקט  (ּו)ןִית   
185 tDI3fp  ה נָּ ל  ַקֵט֫  ִּתת 
186 tDI2mp  ְּ֫ל ַקט  (ּו)ןִּתת   
187 tDI2fp  ה נָּ ל  ַקֵט֫  ִּתת 
188 tDI1cp  ְַּ֫קֵט לִנת   
189 tDIwc3ms  ְַּ֫קֵט לַוִית   
190 tDIwc3fs  ְַּ֫קֵט לַוִּתת   
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191 tDIwc2ms  ְַּ֫קֵט לַוִּתת   
192 tDIwc2fs  ְִּ֫ל ַקט  יַוִּתת   
193 tDIwc1cs  ְַּ֫קֵט ֶאת  לוָּ  
194 tDIwc3mp  ְּ֫ל ַקט  ּוַוִּתת   
195 tDIwc3fp  ה נָּ ל  ַקֵט֫  ַוִּתת 
196 tDIwc2mp  ְּ֫ל ַקט  ּוַוִּתת   
197 tDIwc2fp  ה נָּ ל  ַקֵט֫  ַוִּתת 
198 tDIwc1cp  ְַּ֫קֵט לַוִנת   
199 tDC1cs  ְָּּ֫ל ַקט  הֶאת   
200 tDC1cp  ְָּּ֫ל ַקט  הִנת   
201 tDM2ms  ְַּ֫קֵט לִהת   
202 tDM2ms+ הְּ ִָּ לְָּּ֫   ַקט  הִהת   
203 tDM2fs  ְִּ֫ל ַקט  יִהת   
204 tDM2mp  ְּ֫ל ַקט  ּוִהת   
205 tDM2fp  ה נָּ ל  ַקֵט֫  ִהת 
206 tD∞  ְַּ֫קֵט לִהת   
207 tDA  ְַּ֫קֵט לִהת   
208 tDPtMS  ְַּ֫קֵט לִמת   
209 tDPtFS (â)  ְָּּ֫ל ַקט  הִמת   
210 tDPtFS (t)  ֶלת ַקֶט֫  ִמת 
211 tDPtMP  ְִּ֫ל ַקט  יםִמת   
212 tDPtFP  ְּ֫ל ַקט  ֹותִמת   
213 HP3ms  ְִּ֫ט ילִהק   
214 HP3fs  ה ילָּ ִט֫  ִהק 
215 HP2ms  ְָּּּת ל  ַט֫  ִהק 
216 HP2fs  ְַּ֫ט ּת ְִּהק  ל   
217 HP1cs  ְַּ֫ט ִּתיִהק  ל   
218 HP3cp  ילּו ִט֫  ִהק 
219 HP2mp  ְּ ֶּת֫ ַטל  םִהק   
220 HP2fp  ְּ ֶּת֫ ַטל  ןִהק   
221 HP1cp  נּו ל  ַט֫  ִהק 
222 HI3ms  ְִּ֫ט ילַיק   

223 HI3fs  ְִּ֫ט ילַּתק   
224 HI2ms  ְִּ֫ט ילַּתק   
225 HI2fs  יִלי ִט֫  ַּתק 
226 HI1cs  ְִּ֫ט ילַאק   
227 HI3mp  ילּו)ן ִט֫ (ַיק   
228 HI3fp  ה נָּ ל  ֵט֫  ַּתק 
229 HI2mp  ילּו)ן ִט֫ (ַּתק   
230 HI2fp  ה נָּ ל  ֵט֫  ַּתק 
231 HI1cp  ְִּ֫ט ילַנק   
232 HIwc3ms  ְֵּ֫ט לַוַיק   
233 HIwc3fs  ְֵּ֫ט לַוַּתק   
234 HIwc2ms  ְֵּ֫ט לַוַּתק   
235 HC1cs  ה ילָּ ִט֫  ַאק 
236 HC1cp  ה ילָּ ִט֫  ַנק 
237 HM2ms  ְֵּ֫ט לַהק   
238 HM2ms+ הְּ ִָּ ה   ילָּ ִט֫  ַהק 
239 HM2fs  יִלי ִט֫  ַהק 
240 HM2mp  ילּו ִט֫  ַהק 
241 HM2fp  ה נָּ ל  ֵט֫  ַהק 
242 H∞  ְִּ֫ט ילַהק   
243 HA  ְֵּ֫ט לַהק   
244 HPtMS  ְִּ֫ט ילַמק   
245 HPtFS (â)  ְִָּּ֫טיל הַמק   
246 HPtFS (t)  ֶלת ֶט֫  ַמק 
247 HPtMP  ְִִּ֫טיל יםַמק   
248 HPtFP  ְִּ֫טיל ֹותַמק   
249 HpP3ms  ְַּ֫ט ק  לֻה/הָּ  
250 HpP3fs  ְָּּ֫ל ט  ק  הֻה/הָּ  
251 HpP2ms  ְָּּּת ל  ַט֫ ק   ֻה/הָּ
252 HpP2fs  ְַּ֫ט ק  ּת ְֻּה/הָּ ל   
253 HpP1cs  ִּתי ל  ַט֫ ק   ֻה/הָּ
254 HpP3cp  ּו ל  ַט֫ ק   ֻה/הָּ
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255 HpP2mp  ְּ ֶּת֫ ַטל  ק  םֻה/הָּ  
256 HpP2fp  ְּ ֶּת֫ ַטל  ק  ןֻה/הָּ  
257 HpP1cp  נּו ל  ַט֫ ק   ֻה/הָּ
258 HpI3ms  ְַּ֫ט ק  לֻי/יָּ  
259 HpI3fs  ְַּ֫ט ק  לֻּת/ּתָּ  
260 HpI2ms  ְַּ֫ט ק  לֻּת/ּתָּ  
261 HpI2fs  ְִּ֫ל ט  ק  יֻּת/ּתָּ  
262 HpI1cs  ְַּ֫ט ק  לֻא/אָּ  
263 HpI3mp  ְּ֫ל ט  ק  (ּו)ןֻי/יָּ  
264 HpI3fp  ה נָּ ל  ַט֫ ק   ֻּת/ּתָּ
265 HpI2mp  ְּ֫ל ט  ק  (ּו)ןֻּת/ּתָּ  
266 HpI2fp  ה נָּ ל  ַט֫ ק   ֻּת/ּתָּ
267 HpI1cp  ְַּ֫ט ק  לֻנ/נָּ  
268 HpIwc3ms  ְַּ֫ט ק  לַוֻי/ַויָּ  
269 HpIwc3fs  ְַּ֫ט ק  לַוֻּת/ַוּתָּ  
270 HpIwc2ms  ְַּ֫ט ק  לַוֻּת/ַוּתָּ  
271 HpIwc2fs  ְִּ֫ל ט  ק  יַוֻּת/ַוּתָּ  
272 HpIwc1cs  ְַּ֫ט ק  אָּ ֻא/וָּ לוָּ  
273 HpIwc3mp  ְּ֫ל ט  ק  ּוַוֻי/ַויָּ  
274 HpIwc3fp  ה נָּ ל  ַט֫ ק   ַוֻּת/ַוּתָּ
275 HpIwc2mp  ְּ֫ל ט  ק  ּוַוֻּת/ַוּתָּ  
276 HpIwc2fp  ה נָּ ל  ַט֫ ק   ַוֻּת/ַוּתָּ
277 HpIwc1cp  ְַּ֫ט ק  לַוֻנ/ַונָּ  
278 HpC1cs  ְָּּ֫ל ט  ק  הֻא/אָּ  
279 HpC1cp  ְָּּ֫ל ט  ק  הֻנ/נָּ  
280 HpPtMS  ְָּּ֫ט ק  לֻמ/מָּ  
281 HpPtFS (â)  ְָּּ֫ל טָּ ק  הֻמ/מָּ  
282 HpPtFS (t)  ֶלת ֶט֫ ק   ֻמ/מָּ
283 HpPtMP  ְִּ֫ל טָּ ק  יםֻמ/מָּ  
284 HpPtFP  ְּ֫ל טָּ ק  ֹותֻמ/מָּ  
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Ch13–34 Inflecting קטל random 
1 tDIwc3fp  ה נָּ ל  ַקֵט֫  ַוִּתת 
2 HP3cp  ילּו ִט֫  ִהק 
3 QPpFP  ְּ֫טּול ֹותק   
4 tD∞  ְַּ֫קֵט לִהת   
5 tDM2fp  ה נָּ ל  ַקֵט֫  ִהת 
6 DI3fs  ְַּ֫קֵט לּת   
7 DpIwc1cp  ְֻּ֫קַט לַונ   
8 HI3fs  ְִּ֫ט ילַּתק   
9 DpIwc3ms  ְֻּ֫קַט לַוי   

10 DpIwc3mp  ְּ֫ל ֻקט  ּוַוי   
11 DP1cp  נּו ל   ִקַט֫
12 QI2fs  ְִּ֫ל ט  יִּתק   
13 tDP3fs  ְָּּ֫ל ַקט  הִהת   
14 NIwc2ms  ְֵּ֫ט לַוִּתקָּ  
15 tDIwc1cs  ְַּ֫קֵט ֶאת  לוָּ  
16 DpPtMS  ְָֻּּ֫קט למ   
17 NP1cs  ִּתי ל  ַט֫  ִנק 
18 QPtMP  ְִּ֫ל יםק ט   
19 NI1cs  ְֵּ֫ט לֶא/ִאקָּ  
20 DM2mp  ְּ֫ל ּוַקט   
21 DpP1cp  נּו ל   ֻקַט֫
22 HpIwc2fp  ה נָּ ל  ַט֫ ק   ַוֻּת/ַוּתָּ
23 HpI3ms  ְַּ֫ט ק  לֻי/יָּ  
24 HI2mp  ילּו)ן ִט֫ (ַּתק   
25 N∞  ְֵּ֫ט לִהקָּ  
26 QA  ְּ֫ט ֹולקָּ  
27 NPtMP  ְִּ֫ל טָּ יםִנק   
28 HpIwc1cp  ְַּ֫ט ק  לַוֻנ/ַונָּ  
29 HIwc3fs  ְֵּ֫ט לַוַּתק   
30 DI2fs  ְִּ֫ל ַקט  יּת   
31 HM2fp  ה נָּ ל  ֵט֫  ַהק 

32 NP2fs  ְַּ֫ט ְִּנק  ּת  ל   
33 tDPtFS (t)  ֶלת ַקֶט֫  ִמת 
34 DC1cs  ְָּּ֫ל הֲאַקט   
35 DIwc3fs  ְַּ֫קֵט לַוּת   
36 NP2mp  ְּ ֶּת֫ ַטל  םִנק   
37 HP3ms  ְִּ֫ט ילִהק   
38 H∞  ְִּ֫ט ילַהק   
39 HM2ms+ הְּ ִָּ ה   ילָּ ִט֫  ַהק 
40 QI2fp  ה נָּ ל  ט ֫  ִּתק 
41 DpP2fp  ְּ ֶּת֫ ןֻקַטל   
42 HIwc2ms  ְֵּ֫ט לַוַּתק   
43 tDI3ms  ְַּ֫קֵט לִית   
44 DI3fp  ה נָּ ל  ַקֵט֫  ּת 
45 HpP1cs  ִּתי ל  ַט֫ ק   ֻה/הָּ
46 HpP2ms  ְָּּּת ל  ַט֫ ק   ֻה/הָּ
47 QPpFS  ְָּּ֫טּול הק   
48 HA  ְֵּ֫ט לַהק   
49 HM2fs  יִלי ִט֫  ַהק 
50 HpPtFS (t)  ֶלת ֶט֫ ק   ֻמ/מָּ
51 NM2fs  ְִּ֫ל ט  יִהקָּ  
52 DP2ms  ְּ ּתָּ ל   ִקַט֫
53 HP3fs  ה ילָּ ִט֫  ִהק 
54 tDIwc3mp  ְּ֫ל ַקט  ּוַוִּתת   
55 tDP3cp  ְּ֫ל ַקט  ּוִהת   
56 HpIwc2fs  ְִּ֫ל ט  ק  יַוֻּת/ַוּתָּ  
57 HpIwc2mp  ְּ֫ל ט  ק  ּוַוֻּת/ַוּתָּ  
58 HP1cp  נּו ל  ַט֫  ִהק 
59 QM2ms+ הְּ ִָּ לְָּּ֫   ט  הקָּ  
60 tDP1cp  נּו ל  ַקַט֫  ִהת 
61 DIwc2ms  ְַּ֫קֵט לַוּת   
62 HpIwc2ms  ְַּ֫ט ק  לַוֻּת/ַוּתָּ  
63 HpPtFS (â)  ְָּּ֫ל טָּ ק  הֻמ/מָּ  
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64 HPtFS (â)  ְִָּּ֫טיל הַמק   
65 QP3cp  ְּ֫ל ט  ֶֽ ּוקָּ  
66 QPtMS  ְּ֫לק ֵט  
67 NIwc1cs  ְֵּ֫ט ִאקָּ ֶא/וָּ לוָּ  
68 DpIwc3fs  ְֻּ֫קַט לַוּת   
69 DP3cp  ְּ֫ל ּוִקט   
70 QC1cp  ְָּּ֫ל ט  הִנק   
71 DpP3cp  ְּ֫ל ּוֻקט   
72 NM2mp  ְּ֫ל ט  ֶֽ ּוִהקָּ  
73 DpP2mp  ְּ ֶּת֫ םֻקַטל   
74 HP1cs  ְִּּ֫ת ל  ַט֫ יִהק   
75 tDP2mp  ְּ ֶּת֫ ַקַטל  םִהת   
76 DpIwc2fp  ה נָּ ל  ֻקַט֫  ַוּת 
77 HC1cp  ה ילָּ ִט֫  ַנק 
78 QP1cs  ִּתי ל  ַט֫  קָּ
79 HpIwc3ms  ְַּ֫ט ק  לַוֻי/ַויָּ  
80 QPpMS  ְּ֫ט ּולקָּ  
81 HPtFS (t)  ֶלת ֶט֫  ַמק 
82 DpPtFS (t)  ֶלת ֻקֶט֫  מ 
83 QIwc3fp  ה נָּ ל  ט ֫  ַוִּתק 
84 NIwc2fs  ְִּ֫ל ט  ֶֽ יַוִּתקָּ  
85 tDI2fs  ְִּ֫ל ַקט  יִּתת   
86 DpP2ms  ְּ ּתָּ ל   ֻקַט֫
87 DpI2mp  ְּ֫ל ֻקט  (ּו)ןּת   
88 HP2mp  ְּ ֶּת֫ ַטל  םִהק   
89 HpI1cs  ְַּ֫ט ק  לֻא/אָּ  
90 HpPtFP  ְּ֫ל טָּ ק  ֹותֻמ/מָּ  
91 NIwc2fp  ה נָּ ל  ַט֫  ַוִּתקָּ
92 HPtFP  ְִּ֫טיל ֹותַמק   
93 HpI2fp  ה נָּ ל  ַט֫ ק   ֻּת/ּתָּ
94 DpPtMP  ְִּ֫ל ֻקטָּ יםמ   
95 QM2ms  ְּ֫ ט לק   

96 HI1cs  ְִּ֫ט ילַאק   
97 tDP1cs  ִּתי ל  ַקַט֫  ִהת 
98 NPtFP  ְּ֫ל טָּ ֹותִנק   
99 DIwc2mp  ְּ֫ל ַקט  ּוַוּת   

100 HpC1cs  ְָּּ֫ל ט  ק  הֻא/אָּ  
101 HpI2mp  ְּ֫ל ט  ק  (ּו)ןֻּת/ּתָּ  
102 HP2fp  ְּ ֶּת֫ ַטל  ןִהק   
103 DpP3ms  ְּ֫לֻקַט  
104 tDI3fs  ְַּ֫קֵט לִּתת   
105 DC1cp  ְָּּ֫ל ַקט  הנ   
106 DpC1cs  ְָּּ֫ל הֲאֻקט   
107 tDIwc3fs  ְַּ֫קֵט לַוִּתת   
108 NI2fs  ְִּ֫ל ט  ֶֽ יִּתקָּ  
109 HI1cp  ְִּ֫ט ילַנק   
110 DI3mp  ְּ֫ל ַקט  (ּו)ןי   
111 QP2ms  ְּ ּתָּ ל  ַט֫  קָּ
112 HpP3ms  ְַּ֫ט ק  לֻה/הָּ  
113 NM2ms+ הְּ ִָּ לְָּּ֫   ט  הִהקָּ  
114 DI2fp  ה נָּ ל  ַקֵט֫  ּת 
115 NI2fp  ה נָּ ל  ַט֫  ִּתקָּ
116 DM2ms  ְּ֫לַקֵט  
117 DP2fs  ְְִּּ֫קַט ּת  ל   
118 tDIwc2ms  ְַּ֫קֵט לַוִּתת   
119 DA  ְּ֫לַקֵט  
120 NI1cp  ְֵּ֫ט לִנקָּ  
121 QI3fs  ְּ֫ ט לִּתק   
122 DpP2fs  ְְֻּּ֫קַט ּת  ל   
123 QIwc2mp  ְּ֫ל ט  ּוַוִּתק   
124 HI2ms  ְִּ֫ט ילַּתק   
125 tDP2fs  ְַּ֫קַט ּת ְִּהת  ל   
126 tDI3mp  ְּ֫ל ַקט  (ּו)ןִית   
127 NI3mp  ְּ֫ל ט  ֶֽ (ּו)ןִיקָּ  
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128 NIwc3ms  ְֵּ֫ט לַוִיקָּ  
129 tDIwc2fs  ְִּ֫ל ַקט  יַוִּתת   
130 NPtFS (â)  ְָּּ֫ל טָּ הִנק   
131 DPtFS (â)  ְָּּ֫ל ַקט  המ   
132 NIwc3mp  ְּ֫ל ט  ֶֽ ּוַוִיקָּ  
133 tDIwc1cp  ְַּ֫קֵט לַוִנת   
134 DpIwc3fp  ה נָּ ל  ֻקַט֫  ַוּת 
135 QIwc2ms  ְּ֫ ט לַוִּתק   
136 DpI2fp  ה נָּ ל  ֻקַט֫  ּת 
137 NIwc3fp  ה נָּ ל  ַט֫  ַוִּתקָּ
138 QP2mp  ְּ ֶּת֫ ַטל  םק   
139 QP3fs  ְָּּ֫ל ט  ֶֽ הקָּ  
140 tDM2fs  ְִּ֫ל ַקט  יִהת   
141 tDI3fp  ה נָּ ל  ַקֵט֫  ִּתת 
142 HP2ms  ְָּּּת ל  ַט֫  ִהק 
143 HpP2mp  ְּ ֶּת֫ ַטל  ק  םֻה/הָּ  
144 HpIwc3mp  ְּ֫ל ט  ק  ּוַוֻי/ַויָּ  
145 HpI3mp  ְּ֫ל ט  ק  (ּו)ןֻי/יָּ  
146 NC1cp  ְָּּ֫ל ט  ֶֽ הִנקָּ  
147 DM2fp  ה נָּ ל   ַקֵט֫
148 DpIwc1cs  ְֲּ֫אֻקַט לוָּ  
149 tDI2ms  ְַּ֫קֵט לִּתת   
150 NP1cp  נּו ל  ַט֫  ִנק 
151 NIwc1cp  ְֵּ֫ט לַוִנקָּ  
152 tDIwc2mp  ְּ֫ל ַקט  ּוַוִּתת   
153 QIwc2fs  ְִּ֫ל ט  יַוִּתק   
154 DpI3ms  ְֻּ֫קַט לי   
155 DpI3fs  ְֻּ֫קַט לּת   
156 DpIwc2mp  ְּ֫ל ֻקט  ּוַוּת   
157 tDPtMP  ְִּ֫ל ַקט  יםִמת   
158 QIwc2fp  ה נָּ ל  ט ֫  ַוִּתק 
159 tDC1cs  ְָּּ֫ל ַקט  הֶאת   

160 NI2ms  ְֵּ֫ט לִּתקָּ  
161 Q∞  ְּ֫ ט לק   
162 HpPtMS  ְָּּ֫ט ק  לֻמ/מָּ  
163 QIwc3mp  ְּ֫ל ט  ּוַוִיק   
164 tDM2ms+ הְּ ִָּ לְָּּ֫   ַקט  הִהת   
165 DpIwc2ms  ְֻּ֫קַט לַוּת   
166 NP3cp  ְּ֫ל ט  ּוִנק   
167 HpIwc3fs  ְַּ֫ט ק  לַוֻּת/ַוּתָּ  
168 DI2mp  ְּ֫ל ַקט  (ּו)ןּת   
169 HpP2fs  ְַּ֫ט ק  ּת ְֻּה/הָּ ל   
170 DIwc3mp  ְּ֫ל ַקט  ּוַוי   
171 tDPtFS (â)  ְָּּ֫ל ַקט  הִמת   
172 tDI1cs  ְַּ֫קֵט לֶאת   
173 tDPtFP  ְּ֫ל ַקט  ֹותִמת   
174 DIwc3fp  ה נָּ ל  ַקֵט֫  ַוּת 
175 tDP3ms  ְַּ֫קֵט לִהת   
176 tDA  ְַּ֫קֵט לִהת   
177 HpPtMP  ְִּ֫ל טָּ ק  יםֻמ/מָּ  
178 DpI1cp  ְֻּ֫קַט לנ   
179 DP2fp  ְּ ֶּת֫ ןִקַטל   
180 QM2fs  ְִּ֫ל יִקט   
181 NIwc2mp  ְּ֫ל ט  ֶֽ ּוַוִיקָּ  
182 DIwc3ms  ְַּ֫קֵט לַוי   
183 tDM2mp  ְּ֫ל ַקט  ּוִהת   
184 DM2fs  ְִּ֫ל יַקט   
185 DIwc1cs  ְֲּ֫אַקֵט לוָּ  
186 QPtFP  ְּ֫ל ֹותק ט   
187 DIwc2fp  ה נָּ ל  ַקֵט֫  ַוּת 
188 QIwc1cs  ְּ֫ ט ֶאק  לוָּ  
189 HpP2fp  ְּ ֶּת֫ ַטל  ק  ןֻה/הָּ  
190 HP2fs  ְַּ֫ט ּת ְִּהק  ל   
191 NP2ms  ְּ ּתָּ ל  ַט֫  ִנק 
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192 DP1cs  ִּתי ל   ִקַט֫
193 DM2ms+ הְּ ִָּ לְָּּ֫   הַקט   
194 QI3mp  ְּ֫ל ט  (ּו)ןִיק   
195 tDI2mp  ְּ֫ל ַקט  (ּו)ןִּתת   
196 QI2mp  ְּ֫ל ט  (ּו)ןִּתק   
197 DP2mp  ְּ ֶּת֫ םִקַטל   
198 QP2fs  ְַּ֫ט ּת ְּקָּ ל   
199 QPtFS (t)  ֶלת  ק ֶט֫
200 QP2fp  ְּ ֶּת֫ ַטל  ןק   
201 HpI1cp  ְַּ֫ט ק  לֻנ/נָּ  
202 HPtMP  ְִִּ֫טיל יםַמק   
203 DI1cs  ְּ֫לֲאַקֵט  
204 DI2ms  ְַּ֫קֵט לּת   
205 QIwc1cp  ְּ֫ ט לַוִנק   
206 QIwc3ms  ְּ֫ ט לַוִיק   

207 NA 

ֵטְּ֫  ֫טְִּנק  ֹולל/ִנק   

ֵטְּ֫ ֫טְִּהקָּ ֹולל/ִהקָּ  
208 QP1cp  נּו ל  ַט֫  קָּ
209 DpI2fs  ְִּ֫ל ֻקט  יּת   
210 DpC1cp  ְָּּ֫ל ֻקט  הנ   
211 HM2ms  ְֵּ֫ט לַהק   
212 QPtFS (â)  ְָּּ֫ל הק ט   
213 HI3mp  ילּו)ן ִט֫ (ַיק   
214 D∞  ְּ֫לַקֵט  
215 HI3ms  ְִּ֫ט ילַיק   
216 QI1cp  ְּ֫ ט לִנק   
217 DpI1cs  ְּ֫לֲאֻקַט  
218 tDI2fp  ה נָּ ל  ַקֵט֫  ִּתת 
219 DIwc2fs  ְִּ֫ל ַקט  יַוּת   
220 DpP1cs  ִּתי ל   ֻקַט֫
221 HI2fs  יִלי ִט֫  ַּתק 
222 QI3fp  ה נָּ ל  ט ֫  ִּתק 

223 HI2fp  ה נָּ ל  ֵט֫  ַּתק 
224 NI3ms  ְֵּ֫ט לִיקָּ  
225 HpI3fs  ְַּ֫ט ק  לֻּת/ּתָּ  
226 tDIwc2fp  ה נָּ ל  ַקֵט֫  ַוִּתת 
227 DpI3fp  ה נָּ ל  ֻקַט֫  ּת 
228 DpPtFS (â)  ְָּּ֫ל ֻקטָּ המ   
229 DIwc1cp  ל ַקֵט֫  ַונ 
230 DP3fs  ְָּּ֫ל הִקט   
231 HpI2ms  ְַּ֫ט ק  לֻּת/ּתָּ  
232 NP3ms  ְַּ֫ט לִנק   
233 DpPtFP  ְּ֫ל ֻקטָּ ֹותמ   
234 QI3ms  ְּ֫ ט לִיק   
235 DpIwc2fs  ְִּ֫ל ֻקט  יַוּת   
236 DpI2ms  ְֻּ֫קַט לּת   
237 DPtFP  ְּ֫ל ַקט  ֹותמ   
238 HPtMS  ְִּ֫ט ילַמק   
239 DpP3fs  ְָּּ֫ל הֻקט   
240 HIwc3ms  ְֵּ֫ט לַוַיק   
241 NIwc3fs  ְֵּ֫ט לַוִּתקָּ  
242 NPtMS  ְָּּ֫ט לִנק   
243 NI2mp  ְּ֫ל ט  ֶֽ (ּו)ןִיקָּ  
244 DI1cp  ל ַקֵט֫  נ 
245 QM2mp  ְּ֫ל ּוִקט   
246 QP3ms  ְַּ֫ט לקָּ  
247 HpP3fs  ְָּּ֫ל ט  ק  הֻה/הָּ  
248 DI3ms  ְַּ֫קֵט לי   
249 NI3fp  ה נָּ ל  ַט֫  ִּתקָּ
250 tDM2ms  ְַּ֫קֵט לִהת   
251 HpP3cp  ּו ל  ַט֫ ק   ֻה/הָּ
252 tDP2ms  ְָּּּת ל  ַקַט֫  ִהת 
253 NP2fp  ְּ ֶּת֫ ַטל  ןִנק   
254 QI1cs  ְּ֫ ט לֶאק   



70 Ch13–34 Inflecting קטל random Worksheets for BBH2 

255 HpIwc3fp  ה נָּ ל  ַט֫ ק   ַוֻּת/ַוּתָּ
256 tDPtMS  ְַּ֫קֵט לִמת   
257 NM2fp  ה נָּ ל  ַט֫  ִהקָּ
258 DPtMS  ְַּ֫קֵט למ   
259 NPtFS (t)  ֶלת ֶט֫  ִנק 
260 QPpMP  ְִּ֫טּול יםק   
261 HM2mp  ילּו ִט֫  ַהק 
262 HpI3fp  ה נָּ ל  ַט֫ ק   ֻּת/ּתָּ
263 HpIwc1cs  ְַּ֫ט ק  אָּ ֻא/וָּ לוָּ  
264 NC1cs  ְָּּ֫ל ט  ֶֽ הֶא/ִאקָּ  
265 QM2fp  ה נָּ ל  ט ֫  ק 
266 tDP2fp  ְּ ֶּת֫ ַקַטל  ןִהת   
267 QC1cs  ְָּּ֫ל ט  הֶאק   
268 HpI2fs  ְִּ֫ל ט  ק  יֻּת/ּתָּ  
269 NP3fs  ְָּּ֫ל ט  הִנק   
270 DpI3mp  ְּ֫ל ֻקט  (ּו)ןי   
271 DPtFS (t)  ֶלת ַקֶט֫  מ 
272 DP3ms  ְּ֫לִקֵט  
273 HI3fp  ה נָּ ל  ֵט֫  ַּתק 
274 DPtMP  ְִּ֫ל ַקט  יםמ   
275 NM2ms  ְֵּ֫ט לִהקָּ  
276 NI3fs  ְֵּ֫ט לִּתקָּ  
277 tDC1cp  ְָּּ֫ל ַקט  הִנת   
278 HC1cs  ה ילָּ ִט֫  ַאק 
279 tDIwc3ms  ְַּ֫קֵט לַוִית   
280 HpC1cp  ְָּּ֫ל ט  ק  הֻנ/נָּ  
281 tDI1cp  ְַּ֫קֵט לִנת   
282 HpP1cp  נּו ל  ַט֫ ק   ֻה/הָּ
283 QIwc3fs  ְּ֫ ט לַוִּתק   
284 QI2ms  ְּ֫ ט לִּתק   
 


