Nouns & Demonstratives
(MSA) king

 ֶ( ֶמלFSA) animal

( ֵחיוָהMS) This

( ְּדנָהMS) That

ֵּד

(MSC) king of

 ֶ( ֶמלFSC) animal of

( ֵחיוַתFS) This

( ָּדאFS) That

ָּד

(MSE) the king

( ַמ ְלּכָ אFSE) the animal

(CS) That

ִּדּכֵ ן

(MPA) kings

( ַמ ְל ִכיןFPA) animals

(MPC) kings of
(MPE) the kings

ֵח ְיו ָתא
( ֵחיוָןCP) These

( ַמ ְלכֵ יFPC) animals of

( ֵאּלֶ הCP) Those

ֵחיוָת

( אֵ להMT), ( אֵ לQ)

( ַמ ְלכַ ּיָאFPE) the animals ָתא
ָ ֵחיו

ִאּלֵ ין

 ִֵאּל

Pronouns
אנָא
ֲ , אנָה
ֲ

1CS

I

2MS

You (MS)

3MS

He

הּוא

3FS

She

ִהיא

1CP

We

חנָה
ְ א ַנ
ֲ , א  ַנ ְחנָא
ֲ

2MP

You (MP)

3MP

They (MP)

3FP

They (FP)

( אַ נְ ְּתהMT), ( אַ נְ ָּתהK), ( אַ נְ ְּתQ)

אַ נְ ּתּון
 ִאּנּון,  ִהּמֹון, ִהּמֹו
ִאּנִ ין

Pronominal Suffixes on Nouns
(1CS) my day

יֹומי
ִ
(1CS) my days

יֹומי
ַ

(2MS) your day

יֹומ
ָ
(2MS) your days

יֹומי
ָ (MT),  ִיֹומי
ַ  (K), יֹומ
ָ (Q)

(3MS) his day

יֹומּה
ֵ
(3MS) his days

יֹומֹו ִהי


(3FS) her day

יֹומּה
ַ
(3FS) her days

יֹומיּה
ַ (MT), יֹומיַּה
ַ  (K), יֹומּה
ַ (Q)

(1CP) our day

יֹומנָא
ַ
(1CP) our days

יֹומי ָנא
ַ  (MT), יֹומיְ נָא
ַ  (K), יֹומנָא
ַ  (Q)

(2MP) your day

יֹומכֹם
ְ , יֹומכֹון
ְ
(2MP) your days

יֹומיכֹם
ֵ , יֹומיכֹון
ֵ

(3MP) their day

יֹומהֹם
ְ , יֹומהֹון
ְ
(3MP) their days

הם
ֹ  יֹומֵ י, יֹומיהֹון
ֵ

(3FP) their day

John C. Beckman

יֹומ ֵהן
ְ
(3FP) their days
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Pronominal Suffixes on Nouns
( ֵח ְיו ִתי1CS) my animals

ֵחיו ִָתי

(2MS) your animal

( ֵח ְיו ָת2MS) your animals

ָת
ָ ֵחיו

(3MS) his animal

( ֵח ְיו ֵתּה3MS) his animals

ָתּה
ֵ ֵחיו

(3FS) her animal

( ֵח ְיו ַתּה3FS) her animals

ָתּה
ַ ֵחיו

(1CP) our animal

( ֵח ְיו  ַתנָא1CP) our animals

ָתנָא
ַ  ֵחיו

(1CS) my animal

(2MP) your animal

 ֵחיו ְַתכֹם, ( ֵחיו ְַתכֹון2MP) your animals

תכֹם#ְ ָ ֵחיו, תכֹון#ְ ֵָחיו

(3MP) their animal

הם
ֹ  ֵחיו ְַת, ( ֵחיו ְַתהֹון3MP) their animals

הם
ֹ ת#ְ ָ ֵחיו, תהֹון#ְ ֵָחיו

( ֵחיו ְַת ֵהן3FP) their animals

(3FP) their animal

Pronominal Suffixes on Verbs
Following a consonant

ת ֵהן#ְ ֵָחיו
Following a vowel

1CS

נִ י$
ַ  (also used with the imperative)

נִ י

2MS

$
ָ



3MS

ּה$
ֵ

ִהי

3FS

ּה$
ַ

1CP

נָא$
ֶ

2MP

כֹון$ְ

נָא

Conjugations (i.e., the stems)
Active

Simple

Peal (Fientive)

ְקטַ ל

Peal (Stative)

ְק ִטל

Peal (Stative)

ְקטֵ ל

“Intensive” Pael

Causative

John C. Beckman

Passive
Peil

Reflexive
ְק ִטיל

ַקּטֵ ל

Haphel

ַה ְקטֵ ל

Aphel

אַ ְקטֵ ל

Shaphel

ׁשַ ְק ִטל

Hophal

Hithpeel

ִה ְת ְקטֵ ל

Hithpaal

ִה ְת ַקּטַ ל

ָה ְקטַ ל

Hishtaphal
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Principal Parts
Hishtaphal

Hithpaal

Hithpeel

Shaphel

Aphel

Haphel

Pael

Peal Stative

Peal Fientive

ִה ְׁש ַּת ְכ ַּתב

ִה ְתּכַ ַּתב

ִה ְת ְּכ ֵתב

ׁשַ ְכ ֵּתב

אַ ְכ ֵּתב

ַה ְכ ֵּתב

ּכַ ֵּתב

ְק ֵרב

ְּכ ַתב

Perfect

יִ ְׁש ַּת ְכ ַּתב

יִ ְתּכַ ַּתב

יִ ְת ְּכתֵ ב

יְ ׁשַ ְכ ֵּתב

י ְַכ ֵּתב

יְ ַה ְכ ֵּתב

יְ כַ ֵּתב

יִ ְק ַרב

יִ ְכ ֻּתב

Imperfect

ִה ְׁש ַּת ְכ ַּתב

ִה ְתּכַ ַּתב

ִה ְת ְּכ ֵתב

ׁשַ ְכ ֵּתב

אַ ְכ ֵּתב

ַה ְכ ֵּתב

ּכַ ֵּתב

ְק ַרב

ְּכ ֻתב

Imperative

ִה ְׁש ַּת ְכ ָּת ָבה

ִה ְתּכַ ָּת ָבה

ִה ְת ְּכ ָת ָבה

ׁשַ ְכ ָּת ָבה

אַ ְכ ָּת ָבה

ַה ְכ ָּת ָבה

ּכַ ָּת ָבה

ִמ ְק ַרב

ִמ ְכ ַּתב

Infinitive

ִמ ְׁש ַּת ְכ ַּתב

ִמ ְתּכַ ַּתב

ִמ ְת ְּכ ֵתב

ְמׁשַ ְכ ֵּתב

ַמ ְכ ֵּתב

ְמ ַה ְכ ֵּתב

ְמכַ ֵּתב

ָק ֵרב

ּכָ ֵתב

Act. Part

ְמׁשַ ְכ ַּתב

ַמ ְכ ַּתב

ְמ ַה ְכ ַּתב

ְמכַ ַּתב

ְק ִריב

ְּכ ִתיב

Pass. Part
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Perfect
Hithpaal
ִה ְתּכַ ַּתב
ִה ְתּכַ ְּת ַבת

Hithpeel
ִה ְת ְּכ ֵתב
ִה ְתּכַ ְת ַבת
ִה ְת ְּכ  ֶת ֶבת

ִה ְתּכַ ַּת ְב ְּת

ִה ְת ְּכ ֵת ְב ְּת

ִה ְתּכַ  ַּת ְבּתָ

ִה ְת ְּכ  ֵת ְבּתָ

ִה ְתּכַ  ַּת ְב ָּתה

ִה ְת ְּכ  ֵת ְב ָּתה

Hophal

Peil

ָה ְכ ַּתב

ְּכ ִתיב

ָה ְכ ְּת ַבת

ְּכ ִתיבַ ת

ָה ְכ  ַּת ְבּתָ

יבּתָ
ְּכ ִת ְ
יבּתָ א
ְּכ ִת ְ

Aphel

Haphel

Pael
ּכַ ֵּתב

ְק ֵרב

ְּכ ַתב

אַ ְכ ֵּתב

ַה ְכ ֵּתב

ּכַ ְּת ַבת

ִק ְר ַבת

ִּכ ְת ַבת

אַ ְכ ְּתבַ ת

ַה ְכ ְּת ַבת

אַ ְכ  ֶּתבֶ ת

ַה ְכ  ֶּת ֶבת

ְק ֵר ְב ְּת

ְּכ ַת ְב ְּת

ְְּ $ת

אַ ְכ ֵּת ְב ְּת

ַה ְכ ֵּת ְב ְּת

ּכַ ֵּת ְב ְּת

ְּכ  ַת ְבּתָ

ָּ $ְ $ת

אַ ְכ  ֵּת ְבּתָ

ַה ְכ  ֵּת ְבּתָ

ּכַ  ֵּת ְבּתָ

ְק ֵ ר ְב ָּת

ָּ $ְ $תה

אַ ְכ  ֵּת ְב ָּתה

ַה ְכ  ֵּת ְב ָּתה

ּכַ  ֵּת ְב ָּתה

ְק ֵ ר ְב ָּתה

ְּכ  ַת ְב ָּתה

אַ ְכ ְּתבֵ ת

ַה ְכ ְּת ֵבת

אַ ְכ  ֵּתבֶ ת

ַה ְכ  ֵּת ֶבת

ּכַ ְּת ֵבת

ִק ְר ֵבת

ִּכ ְת ֵבת

ִה ְתּכַ ְּת ֵבת

ִה ְתּכַ ְת ֵבת

ָה ְכ ְּת ֵבת

ְּכ ִתיבֵ ת

ִה ְתּכַ  ַּתבּו

ִה ְת ְּכ ִתבּו

ָה ְכ  ַּתבּו

ְּכ ִתיבּו

אַ ְכ ִּתבּו

ִה ְתּכַ  ַּת ָבה

ִה ְת ְּכ ִת ָבה

ָה ְכ  ַּת ָבה

יבה
ְּכ ִת ָ

אַ ְכ ִּת ָבה

ַה ְכ ִּת ָבה

ִה ְתּכַ ַּת ְבּתּון

ִה ְת ְּכ ִת ְבּתּון

ָה ְכ ַּת ְבּתּון

יבּתּון
ְּכ ִת ְ

אַ ְכ ִּת ְבּתּון

ַה ְכ ִּת ְבּתּון

ּכַ ִּת ְבּתּון

ִה ְתּכַ  ַּת ְבנָא

ִה ְת ְּכ ִת ְבנָא

ָה ְכ  ַּת ְבנָא

יבנָא
ְּכ ִת ְ

אַ ְכ ִּת ְבנָא

ַה ְכ ִּת ְבנָא

ּכַ ִּת ְבנָא
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)Peal (S

)Peal (F

Endings
3MS
$ת
ְַ $

3FS

$ת
ֶ $
ֶ

$ת
ְֵ $

2MS

$ת
ֶ $
ֵ

1CS

ַה ְכ ִּתבּו

ּכַ ִּתבּו

ְק ִ רבּו

ְּכ  ַתבּו

ּ$$ו

3MP

ּכַ ִּת ָבה

ְק ִ ר ָבה

ְּכ  ַת ָבה

$ה
ָ $

3FP

ְק ִר ְבּתּון

ְּכ ַת ְבּתּון

ְּ$תּון

2MP

ְק ֵ ר ְבנָא

ְּכ  ַת ְבנָא

$ְ $נָא

1CP
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Hithpaal

Hithpeel

Aphel

Pael

Haphel

)Peal (F

)Peal (S

Imperfect
Pattern

יִ ְתּכַ ַּתב

יִ ְת ְּכתֵ ב

י ְַכ ֵּתב

יְ ַה ְכ ֵּתב

יְ כַ ֵּתב

יִ ְק ַרב

יִ ְכ ֻּתב

י$$$

3MS

ִּת ְתּכַ ַּתב

ִּת ְת ְּכ ֵתב

ַּת ְכ ֵּתב

ְּת ַה ְכ ֵּתב

ְּתכַ ֵּתב

ִּת ְק ַרב

ִּת ְכ ֻּתב

ּת$$$

3FS

ִּת ְתּכַ ַּתב

ִּת ְת ְּכ ֵתב

ַּת ְכ ֵּתב

ְּת ַה ְכ ֵּתב

ְּתכַ ֵּתב

ִּת ְק ַרב

ִּת ְכ ֻּתב

ּת$$$

2MS

אֶ ְתּכַ ּתַ ב

אֶ ְת ְּכתֵ ב

אַ ְכ ֵּתב

ֲה ְכ ֵּתב
א ַ

אֲכַ ֵּתב

אֶ ְק ַרב ִ ,א ְק ַרב

אֶ ְכ ֻּתב ִ ,א ְכ ֻּתב

א$$$

1CS

יִ ְתּכַ ְּתבּון

יִ ְתּכַ ְתבּון

י ְַכ ְּתבּון

יְ ַה ְכ ְּתבּון

יְ כַ ְּתבּון

יִ ְק ְרבּון

יִ ְכ ְּתבּון

יּ$$ְ $ון

3MP

יִ ְתּכַ ְּתבָ ן

יִ ְתּכַ ְת ָבן

י ְַכ ְּתבָ ן

יְ ַה ְכ ְּת ָבן

יְ כַ ְּתבָ ן

יִ ְק ְר ָבן

יִ ְכ ְּתבָ ן

$ן
יָ $ְ $

3FP

ִּת ְתּכַ ְּתבּון

ִּת ְתּכַ ְתבּון

ַּת ְכ ְּתבּון

ְּת ַה ְכ ְּתבּון

ְּתכַ ְּתבּון

ִּת ְק ְרבּון

ִּת ְכ ְּתבּון

ּתּ$$ְ $ון

2MP

נִ ְתּכַ ַּתב

נִ ְת ְּכ ֵתב

נ ְַכ ֵּתב

נְ ַה ְכ ֵּתב

נְ כַ ֵּתב

נִ ְק ַרב

נִ ְכ ֻּתב

נ$$$

1CP

Hithpeel

Hithpaal

Haphel

Aphel

Peal

Pael

ִה ְתּכַ ַּתב

ִה ְת ְּכ ֵתב

אַ ְכ ֵּתב

ַה ְכ ֵּתב

ּכַ ֵּתב

ְּכ ֻתב

Imperative
Endings
MS

ִה ְתּכַ  ַּת ִבי

ִה ְת ְּכ ִת ִבי

אַ ְכ ִּת ִבי

ַה ְכ ִּת ִבי

ּכַ ִּת ִבי

ְּכ  ֻת ִבי

$ִ $י

FS

ִה ְתּכַ  ַּתבּו

ִה ְת ְּכ ִתבּו

אַ ְכ ִּתבּו

ַה ְכ ִּתבּו

ּכַ ִּתבּו

ְּכ  ֻתבּו

ּ$$ו

MP

Hithpaal

Hithpeel

ִמ ְתּכַ ַּתב

ִמ ְת ְּכ ֵתב

Aphel

Haphel

Pael

ַמ ְכ ֵּתב )(A

ְמ ַה ְכ ֵּתב )(A

ְמכַ ֵּתב )(A

ַמ ְכ ַּתב )(P

ְמ ַה ְכ ַּתב )(P

ְמכַ ַּתב )(P

Peal Passive
ְּכ ִתיב

Peal Active

Participles
Endings

ּכָ ֵתב

MS

ּכָ ִתב

ִמ ְתּכַ ְּת ָבה

ִמ ְתּכַ ְת ָבה

ַמ ְכ ְּת ָבה

ְמ ַה ְכ ְּת ָבה

ְמכַ ְּת ָבה

יבה
ְּכ ִת ָ

ּכ ְת ָבה
ָ#

$ה
ְָ $

FS

ִמ ְתּכַ ְּת ִבין

ִמ ְתּכַ ְת ִבין

ַמ ְכ ְּת ִבין

ְמ ַה ְכ ְּת ִבין

ְמכַ ְּת ִבין

יבין
ְּכ ִת ִ

ּכ ְת ִבין
ָ#

ְ$ִ $ין

MP

ִמ ְתּכַ ְּתבָ ן

ִמ ְתּכַ ְתבָ ן

ַמ ְכ ְּת ָבן

ְמ ַה ְכ ְּת ָבן

ְמכַ ְּת ָבן

ְּכ ִתיבָ ן

ּכ ְת ָבן
ָ#

$ן
ְָ $

FP
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