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Ch13–34 Inflecting קטל in order 
1 QP3ms  ַ֫  לָקט  
2 QP3fs  ַ֫ ְטָל הָקָֽ  
3 QP2ms  ְַ֫לָת  ָקט  
4 QP2fs  ַ֫  ְלְתַָ֫קט  
5 QP1cs  י ְלתִּ  ָקט  
6 QP3cp  ַ֫ ְטל ּוָקָֽ  
7 QP2mp  ַ֫ ְלת   םְקט   
8 QP2fp  ַ֫ ְלת   ןְקט   
9 QP1cp  ְלנּו  ָקט  

10 QI3ms  ַ֫  ְקט ליִּ  
11 QI3fs  ַ֫  ְקט לתִּ  
12 QI2ms  ַ֫  ְקט לתִּ  
13 QI2fs  ַ֫ ְִּקְטל יתִּ  
14 QI1cs  ַ֫  ְקט לא   
15 QI3mp  ַ֫ ְקְטל (ּו)ןיִּ  
16 QI3fp  ְלָנה ְקט    תִּ
17 QI2mp  ַ֫ ְקְטל (ּו)ןתִּ  
18 QI2fp  ְלָנה ְקט    תִּ
19 QI1cp  ַ֫  ְקט לנִּ  
20 QIwc3ms  ַ֫  ְקט יִּ לו   
21 QIwc3fs  ַ֫  ְקט תִּ לו   
22 QIwc2ms  ַ֫  ְקט תִּ לו   
23 QIwc2fs  ַ֫ ְִּקְטל תִּ יו   
24 QIwc1cs  ַ֫  ְקט לָוא   
25 QIwc3mp  ַ֫ ְקְטל יִּ ּוו   
26 QIwc3fp  ְלָנה ְקט   תִּ  ו 
27 QIwc2mp  ַ֫ ְקְטל תִּ ּוו   
28 QIwc2fp  ְלָנה ְקט   תִּ  ו 
29 QIwc1cp  ַ֫  ְקט נִּ לו   
30 QC1cs  ַ֫ ְקְטָל הא   
31 QC1cp  ַ֫ ְקְטָל הנִּ  

32 QM2ms  ַ֫  לְקט  
33 QM2ms+ הַ֫ ָָ הָקְטָל ַ֫    
34 QM2fs  ַ֫ ְִּטל יקִּ  
35 QM2mp  ַ֫ ְטל ּוקִּ  
36 QM2fp  ְלָנה  ְקט  
37 Q∞  ַ֫  לְקט  
38 QA  ַ֫ ֹולָקט  
39 QPtMS  ַ֫  לק ט  
40 QPtFS (â)  ַ֫ הק ְטָל  
41 QPtFS (t)  ַ֫  תק ט ל   
42 QPtMP  ַ֫ ִּיםק ְטל  
43 QPtFP  ַ֫ ֹותק ְטל  
44 QPpMS  ַ֫ ּולָקט  
45 QPpFS  ַ֫ הְקטּוָל  
46 QPpMP  ַ֫ ִּיםְקטּול  
47 QPpFP  ַ֫ ֹותְקטּול  
48 NP3ms  ַ֫  ְקט לנִּ  
49 NP3fs  ַ֫ ְקְטָל הנִּ  
50 NP2ms  ְַ֫לָת ְקט    נִּ
51 NP2fs  ַ֫  ְקט ְלְתַ֫נִּ  
52 NP1cs  י ְלתִּ ְקט    נִּ
53 NP3cp  ַ֫ ְקְטל ּונִּ  
54 NP2mp  ַ֫ ְלת   ְקט  םנִּ  
55 NP2fp  ַ֫ ְלת   ְקט  ןנִּ  
56 NP1cp  ְלנּו ְקט    נִּ
57 NI3ms  ַ֫  ָקט ליִּ  
58 NI3fs  ַ֫  ָקט לתִּ  
59 NI2ms  ַ֫  ָקט לתִּ  
60 NI2fs  ַ֫ ָקָֽ יְטלִּ ַ֫תִּ  
61 NI1cs  ַ֫  ָקט /אִּ לא   
62 NI3mp  ַ֫ ָקָֽ (ּו)ןְטל ַ֫יִּ  
63 NI3fp  ְלָנה ָקט    תִּ
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64 NI2mp  ַ֫ ָקָֽ (ּו)ןְטל ַ֫יִּ  
65 NI2fp  ְלָנה ָקט    תִּ
66 NI1cp  ַ֫  ָקט לנִּ  
67 NIwc3ms  ַ֫  ָקט יִּ לו   
68 NIwc3fs  ַ֫  ָקט תִּ לו   
69 NIwc2ms  ַ֫  ָקט תִּ לו   
70 NIwc2fs  ַ֫ ָקָֽ תִּ יְטלִּ ַ֫ו   
71 NIwc1cs  ַ֫  ָקט /ָואִּ לָוא   
72 NIwc3mp  ַ֫ ָקָֽ יִּ ּוְטל ַ֫ו   
73 NIwc3fp  ַָ֫ק תִּ ְלָנהו  ט    
74 NIwc2mp  ַ֫ ָקָֽ יִּ ּוְטל ַ֫ו   
75 NIwc2fp  ְלָנה ָקט   תִּ  ו 
76 NIwc1cp  ַ֫  ָקט נִּ לו   
77 NC1cs  ַ֫ ָקָֽ /אִּ הְטָל ַ֫א   
78 NC1cp  ַ֫ ָקָֽ הְטָל ַ֫נִּ  
79 NM2ms  ַ֫  ָקט להִּ  
80 NM2ms+ הַ֫ ָָ ָקְטָל ַ֫   ההִּ  
81 NM2fs  ַ֫ ִָּקְטל יהִּ  
82 NM2mp  ַ֫ ָקָֽ ּוְטל ַ֫הִּ  
83 NM2fp  ַָ֫ק ְלָנההִּ ט    
84 N∞  ַ֫  ָקט להִּ  

85 NA  
ְקט  ַ֫ קְַ֫ל/נִּ ֹולט ַ֫נִּ  

ָקט  ַ֫ ָקַ֫ל/הִּ ֹולט ַ֫הִּ  
86 NPtMS  ַ֫ ְקָט לנִּ  
87 NPtFS (â)  ַ֫ ְקָטָל הנִּ  
88 NPtFS (t)  ת ל  ְקט    נִּ
89 NPtMP  ַ֫ ְִּקָטל יםנִּ  
90 NPtFP  ַ֫ ְקָטל ֹותנִּ  
91 DP3ms  ַ֫  ט לקִּ  
92 DP3fs  ַ֫ ְטָל הקִּ  
93 DP2ms  ְַ֫לָת ט    קִּ
94 DP2fs  ַ֫  ט ְלְתַ֫קִּ  

95 DP1cs  י ְלתִּ ט    קִּ
96 DP3cp  ַ֫ ְטל ּוקִּ  
97 DP2mp  ַ֫ ְלת   ט  םקִּ  
98 DP2fp  ַ֫ ְלת   ט  ןקִּ  
99 DP1cp  ְלנּו ט    קִּ

100 DI3ms  ַ֫  ט לְיק   
101 DI3fs  ַ֫  ט לְתק   
102 DI2ms  ַ֫  ט לְתק   
103 DI2fs  ַ֫ ְִּטל יְתק   
104 DI1cs  ַ֫  ט לֲאק   
105 DI3mp  ַ֫ ְטל (ּו)ןְיק   
106 DI3fp  ְלָנה ט    ְתק 
107 DI2mp  ַ֫ ְטל (ּו)ןְתק   
108 DI2fp  ְלָנה ט    ְתק 
109 DI1cp  ל ט    ְנק 
110 DIwc3ms  ַ֫  ט ְיק  לו   
111 DIwc3fs  ַ֫  ט ְתק  לו   
112 DIwc2ms  ַ֫  ט ְתק  לו   
113 DIwc2fs  ַ֫ ְִּטל ְתק  יו   
114 DIwc1cs  ַ֫ט  ַָ֫וֲא לק   
115 DIwc3mp  ַ֫ ְטל ְיק  ּוו   
116 DIwc3fp  ְלָנה ט   ְתק   ו 
117 DIwc2mp  ַ֫ ְטל ְתק  ּוו   
118 DIwc2fp  ְלָנה ט   ְתק   ו 
119 DIwc1cp  ל ט   ְנק   ו 
120 DC1cs  ַ֫ ְטָל הֲאק   
121 DC1cp  ַ֫ ְטָל הְנק   
122 DM2ms  ַ֫  ט לק   
123 DM2ms+ הַ֫ ָָ ְטָל ַ֫   הק   
124 DM2fs  ַ֫ ְִּטל יק   
125 DM2mp  ַ֫ ְטל ּוק   
126 DM2fp  ְלָנה ט    ק 
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127 D∞  ַ֫  ט לק   
128 DA  ַ֫  ט לק   
129 DPtMS  ַ֫  ט לְמק   
130 DPtFS (â)  ַ֫ ְטָל הְמק   
131 DPtFS (t)  ת ל  ט    ְמק 
132 DPtMP  ַ֫ ְִּטל יםְמק   
133 DPtFP  ַ֫ ְטל ֹותְמק   
134 DpP3ms  ַ֫  לֻקט  
135 DpP3fs  ַ֫ הֻקְטָל  
136 DpP2ms  ְַ֫לָת  ֻקט  
137 DpP2fs  ַ֫  ְלְתַֻ֫קט  
138 DpP1cs  י ְלתִּ  ֻקט  
139 DpP3cp  ַ֫ ּוֻקְטל  
140 DpP2mp  ַ֫ ְלת   םֻקט   
141 DpP2fp  ַ֫ ְלת   ןֻקט   
142 DpP1cp  ְלנּו  ֻקט  
143 DpI3ms  ַ֫  לְיֻקט  
144 DpI3fs  ַ֫  לְתֻקט  
145 DpI2ms  ַ֫  לְתֻקט  
146 DpI2fs  ַ֫ ִּיְתֻקְטל  
147 DpI1cs  ַ֫  לֲאֻקט  
148 DpI3mp  ַ֫ (ּו)ןְיֻקְטל  
149 DpI3fp  ְלָנה  ְתֻקט  
150 DpI2mp  ַ֫ (ּו)ןְתֻקְטל  
151 DpI2fp  ְלָנה  ְתֻקט  
152 DpI1cp  ַ֫  לְנֻקט  
153 DpIwc3ms  ַ֫  ְיֻקט לו   
154 DpIwc3fs  ַ֫  ְתֻקט לו   
155 DpIwc2ms  ַ֫  ְתֻקט לו   
156 DpIwc2fs  ַ֫ ְִּתֻקְטל יו   
157 DpIwc1cs  ַ֫  לָוֲאֻקט  
158 DpIwc3mp  ַ֫ ְיֻקְטל ּוו   

159 DpIwc3fp  ַ֫  ְתֻקט ְלָנהו   
160 DpIwc2mp  ַ֫ ְתֻקְטל ּוו   
161 DpIwc2fp  ַ֫  ְתֻקט ְלָנהו   
162 DpIwc1cp  ַ֫  ְנֻקט לו   
163 DpC1cs  ַ֫ הֲאֻקְטָל  
164 DpC1cp  ַ֫ הְנֻקְטָל  
165 DpPtMS  ַ֫ לְמֻקָט  
166 DpPtFS (â)  ַ֫הָל ְַ֫מֻקָט  
167 DpPtFS (t)  ת ל   ְמֻקט  
168 DpPtMP  ַ֫יםלִּ ְַ֫מֻקָט  
169 DpPtFP  ַֹ֫ותל ְַ֫מֻקָט  
170 tDP3ms  ַ֫  ט ְתק  להִּ  
171 tDP3fs  ַ֫ ְטָל ְתק  ההִּ  
172 tDP2ms  ְַ֫לָת ט   ְתק   הִּ
173 tDP2fs  ַ֫  ט ְתק  ְלְתַ֫הִּ  
174 tDP1cs  י ְלתִּ ט   ְתק   הִּ
175 tDP3cp  ַ֫ ְטל ְתק  ּוהִּ  
176 tDP2mp  ַ֫ ְלת   ט  ְתק  םהִּ  
177 tDP2fp  ַ֫ ְלת   ט  ְתק  ןהִּ  
178 tDP1cp  ַ֫  ט ְתק  ְלנּוהִּ  
179 tDI3ms  ַ֫  ט ְתק  ליִּ  
180 tDI3fs  ַ֫  ט ְתק  לתִּ  
181 tDI2ms  ַ֫  ט ְתק  לתִּ  
182 tDI2fs  ַ֫ ְִּטל ְתק  יתִּ  
183 tDI1cs  ַ֫  ט ְתק  לא   
184 tDI3mp  ַ֫ ְטל ְתק  (ּו)ןיִּ  
185 tDI3fp  ְלָנה ט   ְתק   תִּ
186 tDI2mp  ַ֫ ְטל ְתק  (ּו)ןתִּ  
187 tDI2fp  ְלָנה ט   ְתק   תִּ
188 tDI1cp  ַ֫  ט ְתק  לנִּ  
189 tDIwc3ms  ַ֫  ט ְתק  יִּ לו   
190 tDIwc3fs  ַ֫  ט ְתק  תִּ לו   



64 Ch13–34 Inflecting קטל in order Worksheets for BBH2 

191 tDIwc2ms  ַ֫  ט ְתק  תִּ לו   
192 tDIwc2fs  ַ֫ ְִּטל ְתק  תִּ יו   
193 tDIwc1cs  ַ֫  ט ְתק  לָוא   
194 tDIwc3mp  ַ֫ ְטל ְתק  תִּ ּוו   
195 tDIwc3fp  ְלָנה ט   ְתק  תִּ  ו 
196 tDIwc2mp  ַ֫ ְטל ְתק  תִּ ּוו   
197 tDIwc2fp  ְלָנה ט   ְתק  תִּ  ו 
198 tDIwc1cp  ַ֫  ט ְתק  נִּ לו   
199 tDC1cs  ַ֫ ְטָל ְתק  הא   
200 tDC1cp  ַ֫ ְטָל ְתק  הנִּ  
201 tDM2ms  ַ֫  ט ְתק  להִּ  
202 tDM2ms+ הַ֫ ָָ ְטָל ַ֫   ְתק  ההִּ  
203 tDM2fs  ַ֫ ְִּטל ְתק  יהִּ  
204 tDM2mp  ַ֫ ְטל ְתק  ּוהִּ  
205 tDM2fp  ְלָנה ט   ְתק   הִּ
206 tD∞  ַ֫  ט ְתק  להִּ  
207 tDA  ַ֫  ט ְתק  להִּ  
208 tDPtMS  ַ֫  ט ְתק  למִּ  
209 tDPtFS (â)  ְַ֫ט ְתק  הָל ַ֫מִּ  
210 tDPtFS (t)  ת ל  ט   ְתק   מִּ
211 tDPtMP  ַ֫ ְִּטל ְתק  יםמִּ  
212 tDPtFP  ַ֫ ְטל ְתק  ֹותמִּ  
213 HP3ms  ַ֫ ְִּקט ילהִּ  
214 HP3fs  יָלה ְקטִּ   הִּ
215 HP2ms  ְַ֫לָת ְקט    הִּ
216 HP2fs  ַ֫  ְקט ְלְתַ֫הִּ  
217 HP1cs  ַ֫  ְקט יהִּ ְלתִּ  
218 HP3cp  ילּו ְקטִּ   הִּ
219 HP2mp  ְַ֫ק ַ֫הִּ ְלת   םט   
220 HP2fp  ַ֫ ְלת   ְקט  ןהִּ  
221 HP1cp  ְלנּו ְקט    הִּ
222 HI3ms  ַ֫ ְִּקט ילי   

223 HI3fs  ַ֫ ְִּקט ילת   
224 HI2ms  ַ֫ ְִּקט ילת   
225 HI2fs  י ילִּ ְקטִּ   ת 
226 HI1cs  ַ֫ ְִּקט ילא   
227 HI3mp  ילּו)ן ְקטִּ  (י   
228 HI3fp  ְלָנה ְקט    ת 
229 HI2mp  ילּו)ן ְקטִּ  (ת   
230 HI2fp  ְלָנה ְקט    ת 
231 HI1cp  ַ֫ ְִּקט ילנ   
232 HIwc3ms  ַ֫  ְקט י  לו   
233 HIwc3fs  ַ֫  ְקט ת  לו   
234 HIwc2ms  ַ֫  ְקט ת  לו   
235 HC1cs  יָלה ְקטִּ   א 
236 HC1cp  יָלה ְקטִּ   נ 
237 HM2ms  ַ֫  ְקט לה   
238 HM2ms+ הַ֫ ָָ יָלה   ְקטִּ   ה 
239 HM2fs  י ילִּ ְקטִּ   ה 
240 HM2mp  ילּו ְקטִּ   ה 
241 HM2fp  ְלָנה ְקט    ה 
242 H∞  ַ֫ ְִּקט ילה   
243 HA  ַ֫  ְקט לה   
244 HPtMS  ַ֫ ְִּקט ילמ   
245 HPtFS (â)  ַ֫ יָל ְקטִּ המ   
246 HPtFS (t)  ת ל  ְקט    מ 
247 HPtMP  ַ֫ ִּיל ְקטִּ יםמ   
248 HPtFP  ַ֫ יל ְקטִּ ֹותמ   
249 HpP3ms  ַ֫  לֻה/ָהְקט  
250 HpP3fs  ַ֫ הֻה/ָהְקְטָל  
251 HpP2ms  ְַ֫לָת  ֻה/ָהְקט  
252 HpP2fs  ַ֫  ְלְתַֻ֫ה/ָהְקט  
253 HpP1cs  י ְלתִּ  ֻה/ָהְקט  
254 HpP3cp  ְלּו  ֻה/ָהְקט  
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255 HpP2mp  ַ֫ ְלת   םֻה/ָהְקט   
256 HpP2fp  ַ֫ ְלת   ןֻה/ָהְקט   
257 HpP1cp  ְלנּו  ֻה/ָהְקט  
258 HpI3ms  ַ֫  לֻי/ָיְקט  
259 HpI3fs  ַ֫  לֻת/ָתְקט  
260 HpI2ms  ַ֫  לֻת/ָתְקט  
261 HpI2fs  ַ֫ ִּיֻת/ָתְקְטל  
262 HpI1cs  ַ֫  לֻא/ָאְקט  
263 HpI3mp  ַ֫ (ּו)ןֻי/ָיְקְטל  
264 HpI3fp  ְלָנה  ֻת/ָתְקט  
265 HpI2mp  ַ֫ (ּו)ןֻת/ָתְקְטל  
266 HpI2fp  ְלָנה  ֻת/ָתְקט  
267 HpI1cp  ַ֫  לֻנ/ָנְקט  
268 HpIwc3ms  ַָ֫י ֻי/ו  לְקט  ַ֫ו   
269 HpIwc3fs  ַ֫  ָתְקט ֻת/ו  לו   
270 HpIwc2ms  ַ֫  ָתְקט ֻת/ו  לו   
271 HpIwc2fs  ַ֫ ִָּתְקְטל ֻת/ו  יו   
272 HpIwc1cs  ַ֫  לָוֻא/ָוָאְקט  
273 HpIwc3mp  ַ֫ ָיְקְטל ֻי/ו  ּוו   
274 HpIwc3fp  ְלָנה ָתְקט   ֻת/ו   ו 
275 HpIwc2mp  ַ֫ ָתְקְטל ֻת/ו  ּוו   
276 HpIwc2fp  ְלָנה ָתְקט   ֻת/ו   ו 
277 HpIwc1cp  ַ֫  ָנְקט ֻנ/ו  לו   
278 HpC1cs  ַ֫ הֻא/ָאְקְטָל  
279 HpC1cp  ַ֫ הֻנ/ָנְקְטָל  
280 HpPtMS  ַ֫ לֻמ/ָמְקָט  
281 HpPtFS (â)  ַ֫ הֻמ/ָמְקָטָל  
282 HpPtFS (t)  ת ל   ֻמ/ָמְקט  
283 HpPtMP  ַ֫ ִּיםֻמ/ָמְקָטל  
284 HpPtFP  ַ֫ תֹוֻמ/ָמְקָטל  


