
40 Chapter 31 (Has video) Worksheets for BBH2 

Chapter 31 (Has video) 
 1 ִהְרְבָתה   HP3fs רבה

ידּו   HI2mp עמד ֲעִמִ֫  2 תַּ

ְרִבים   HPtMP רבה  3 מַּ

ְמִציאֹות   HPtFP מצא  4 מַּ

 5 ִתְפְקדּו   QI2mp פקד

ְטחּו   DI3mp בטח  6 ְיבַּ

אנּו   HP1cp מצא  7 ִהְמצ ִ֫

ידּו   HP3cp ׁשמד  8 ִהְׁשִמִ֫

ְׁשִמיָעה   HPtFS ׁשמע  9 מַּ

ידּו   HI3mp עמד ֲעִמִ֫  10 יַּ

 ∞NM2ms or N ׁשלך
or NA 

ְך    11 ִהָשל 

ְצאּו   NI2mp מצא  12 ִתָמָּֽ

יחּו   HP3cp בטח  13 ִהְבִטִ֫

ידּו   HI2mp פקד ְפִקִ֫  14 תַּ

ה   D(M2ms/A) עלה ל   15 עַּ

ידּו   HI2mp ׁשמד ְׁשִמִ֫  16 תַּ

ְך   HM2ms or HA ׁשלך ְׁשל   17 הַּ

ְׁשִליְך   ∞H ׁשלך  18 הַּ

ְׁשבּו   QI3mp יׁשב  19 י 

ְך   HIwc3ms ׁשלך ְׁשל  יַּ  20 וַּ

 21 ֶאְׁשְלָחה   QC1cs ׁשלח

ְרֶבה   HI3ms רבה  22 יַּ

יָתָ   QP2ms עלה  23 ָעִלִ֫

ע   QI3ms ידע דַּ  24 י 

ב   NI3ms אהב ָאה   25 י 

ת   HPtFS ׁשמע עַּ ְׁשמִַּ֫  26 מַּ

יָתָ   QP2ms בנה  27 ָבִנִ֫

ְעִתי   QP1cs נגע  28 ָנגִַּ֫

יָנה   HM2fp רבה ְרֶבִ֫  29 הַּ

ב   NI3ms יׁשב  30 ִיָּוׁש 

ְלִחי   DI2fs ׁשלח  31 ְתׁשַּ

 32 עֹלֹות   QPtFP עלה

ְׁשִליְך   HPtMS ׁשלך  33 מַּ

ידּו   HM2mp ׁשמד ְׁשִמִ֫  34 הַּ

ְחָנה   HI(2/3)fp ׁשלח ְׁשלִַּ֫  35 תַּ

ְעִתי   HP1cs נגע  36 ִהגַּ

אָנה   HI(2/3)fp מצא ְמֶצִ֫  37 תַּ

 38 ְיֻמְצאּו   DpI3mp מצא

יאּו   HM2mp מצא ְמִצִ֫  39 הַּ

 40 עֶֹלה   QPtMS עלה

ֲהִבים   DPtMP אהב  41 ְמאַּ

ְָּֽדעּו   NI3mp ידע  42 ִיָּוָּֽ

ְחִתי   HP1cs ׁשלח  43 ִהְׁשלִַּ֫

ּומּו   QI3mp קּום  44 ָיקִ֫

יעּו   HI2mp נגע ִגִ֫  45 תַּ

ְמִתי   QP1cs קּום ִ֫  46 קַּ

ְעָנה   HI(2/3)fp ידע ִ֫  47 תֹודַּ

ידּו   HP3cp עמד  48 ֶהֱעִמִ֫

ְטָחה   QP3fs בטח  49 ָבָּֽ

 50 ִיָבֶנה   NI3ms בנה

יָנה   HI(2/3)fp נטה ֶטִ֫  51 תַּ

אִתי   NP1cs מצא  52 ִנְמצ ִ֫

ְחָנה   HM2fp ׁשלח ְׁשלִַּ֫  53 הַּ

ְקדּו   DI2mp פקד  54 ְתפַּ

ידּו   HM2mp עמד ֲעִמִ֫  55 הַּ


