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Pers 

Pronominal Suffixes 

Attached to   סּוִסים-סּוס Insep. Prep.  
& Pro.Suf. 

Personal 
Pronouns 

(as Subject) 

Personal 
Pronouns 

(as Object) 

Verbs 
Perfect 
(Qatal) 

Accusative 
Suffixes to the 

Qatal verb Singular Nouns Plural Nouns 

1cs 
יסּוסִִ יסּוסִָ  יב ִּ  יֹאתִִ ָאֹנִכיִָאִני  ית ִָּקַטלִ   ָטלִַ  ִניִיק   

 my horse my horses in me I me I kill he killed me 

2ms 
ָךסּוסִ  ָךסּוֶסי  ָךב ִּ  הַאתִָ  ָךֹאתִ   תִָָקַטלִ   ָטלִ   ָךק   

 your horse your horses in you you you you kill (m) he killed you-m 

2fs 
ְךסּוסִ  ְךסּוַסיִִ  ְךב ִּ  ְךֹאתִ  ַאתִ   תִ ָקַטלִ   ָטלִ   ְךק   

 your horse your horses in you you you you kill (f) he killed you-f 

3ms 
ֹוסּוס וסּוָסי  ֹוב  ֹוֹאת הּוא  ַטלִ  ָקַטל  הּוִוִֹק   

 his horse his horses in him he him he kills he killed him 

3fs 
ּהסּוסִָ הִָסּוֶסי  ּהב ִּ  ּהֹאתִָ ִהיא  הָקַטלִָ  ָטלִָ  ּהק   

 her horse her horses in her she her she kills he killed her 

1cp 
נּוסּוסִ  י  נּוסּוס  נּוב ִּ  נּוֲאַנחִ   נּוֹאתִָ  נּוָקַטלִ   ָטלִָ  נּוק   

 our horse our horses in us we us we kill he killed us 

2mp 
ֶכםסּוסִ  י  ֶכםסּוס  ֶכםב ִּ  םַאתִֶ  ֶכםֶאתִ   ֶתםָקַטלִ   ָטלִ   ֶכםק   

 y’all’s horse y’all’s horses in y’all y’all y’all y’all kill (m) he killed y’all-m 

2fp 
ֶכןסּוסִ  י  ֶכןסּוס  ֶכןב ִּ  ןַאתִֶ  ֶכןֶאתִ   ֶתןָקַטלִ   ָטלִ   ֶכןק   

 y’all’s horse y’all’s horses in y’all y’all y’all y’all kill (f) he killed y’all-f 

3mp 
םסּוסִָ י  ֶהםסּוס  ֶהםב ִּ  ָמההִ ִםהִ   ֶהםֶאתִ ִםֹאתִָ   

ל ּוָקט   
ָטלִָ םק   

 their horse their horses in them they them he killed them-m 

3fp 
ןסּוסִָ י  ֶהןסּוס  ֶהןב ִּ  ָנה  ֶהןֶאתִ ִןֹאתִָ ה  ָטלִָ  ןק   

 their horse their horses in them they them they kill he killed them-f 

 
Absolute & Construct Forms  Demonstrative Adjectives 

 Singular Plural  Near Far 

 Absolute Construct Absolute Construct  this (masc.) ֶזה that (masc.) הּוא 
Masc. ים סּוס סּוס  ִהיא that (fem.) זֹאת this (fem.)  סּוֵסי סּוס 
Fem. ה ֶלה these (common)  סּוסֹות סּוסֹות סּוַסת סּוס  ם those (masc.) א  ָמהִה   ה 

        those (fem.) ן ָנהִה   ה 
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 Qal ל ִּק   

Active 

 Niph‘al ַעל פ   נ 
Mid.-Reflex. 

 Pi‘el ֵעל ִּפ   

Intensive Act. 

 Pu‘al ל ע  ִּפֻּ  

Intensive Pass. 

Hiph‘il לִּ ע  פ  ִּה   

Causitive Act. 

 Hoph‘al ל ע  פ  ִּה   

Causitive Pass. 

 Hithpa‘el ֵעל פ  ת  ִּה   

Reflexive 

Qatal 
(Perfect)   

1cs ִּ ַטַ֑ל יק  ִּת  ַטַ֑ל ִּנ ִּ יק  ַטַ֑ל ִּ ת  יק  ַטַ֑ל ִּ ת  יקֻּ ַטַ֑ל ִּה ִּ ת  יק  יַטַ֑ל ִּק ִּה ִּ ת  ת ִּ ת  יַקַטַ֑ל ִּה   ת 
2ms ִּ ַטַ֑ל ַטַ֑ל ִּנ ִּ ת ִּק  ַטַ֑ל ִּ ת ִּק  ַטַ֑ל ִּ ת ִּק  ַטַ֑ל ִּה ִּ ת ִּקֻּ ַטַ֑ל ִּה ִּ ת ִּק  ת ִּ ת ִּק   ת ִַּקַטַ֑ל ִּה 
2fs ִּ ַטל ִּנ ִּ ת ִַּקַטל ַטל ִּ ת ִּק  ַטל ִּ ת ִּק  ַטל ִּה ִּ ת ִּקֻּ ַטל ִּה ִּ ת ִּק  ת ִּ ת ִּק   ת ִַּקַטל ִּה 
3ms ַטל ַטלנ ִּ ק  ֵטל ק  ֵטל ק  ט ִּה ִּ קֻּ ַטלה ִּ ליק  ת ִּ ק   ַקֵטלה 
3fs ִּ ל ט  ָֽ ל ִּנ ִּ הק  ט  ל ִּ הק  ט  ל ִּ הק  ט  ִַּ֑ה ִּ הקֻּ ט  ל ִּה ִּ הל ִּיק  ט  ת ִּ הק  ל ִּה   הַקט 
1cp ִּ ַטַ֑ל ַטַ֑ל ִּנ ִּ נּוק  ַטַ֑ל ִּ נּוק  ַטַ֑ל ִּ נּוק  ַטַ֑ל ִּה ִּ נּוקֻּ ַטַ֑ל ִּה ִּ נּוק  ת ִּ נּוק   נּוַקַטַ֑ל ִּה 
2mp ִּ ַטל םק  ַטל ִּנ ִּ תֶּ ַטל ִּ ֵתםק  םק  ַטל ִּ תֶּ םקֻּ ַטל ִּה ִּ תֶּ ַטל ִּה ִּ םתִֶּּק  םק  ת ִּ  תֶּ םַקַטל ִּה   תֶּ
2fp ִּ ַטל ןק  ַטל ִּנ ִּ תֶּ ןק  ַטל ִּ תֶּ ןק  ַטל ִּ תֶּ ןקֻּ ַטל ִּה ִּ תֶּ ןק  ַטל ִּה ִּ תֶּ ןק  ת ִּ תֶּ ןַקַטל ִּה   תֶּ
3cp ִָּֽ לק  לנ ִּ ּוט  ט  ל ּוק  ט  ל ּוק  ט  ִַּ֑ה ִּ ּוקֻּ ט  לה ִּ ּוליק  ט  ת ִּ ּוק   ּוַקַטלה 

Yiqtol 
(Imperfect)  

1cs ִֶֹּּטלא ֵטלאִֶּּ ק  ַטלא ִּ לַקטִֵּא ִּ ק  ט ִּאִַּ קֻּ ַטלא ִּ ליק  ת ִּ ק   ַקֵטלאֶּ
2ms ִּ ֹטלת ַטלת ִּ ַקֵטלת ִּ ֵטלק ִּת ִּ ק  ט ִּתִַּ קֻּ ַטלת ִּ ליק  ת ִּ ק   ַקֵטלת 
2fs ִּ ל ִּת ט  ל ִּת ִּ יק  ט  ָֽ ל ִּת ִּ יק  ל ִּת ִּ יַקט  ט  ִַּ֑תִַּ יקֻּ ט  ל ִּת ִּ יל ִּיק  ט  ת ִּ יק  ל ִּת   יַקט 
3ms ִּ ֹטלי ֵטלי ִּ ק  ַטלי ִּ ַקֵטלי ִּ ק  ט ִּיִַּ קֻּ ַטלי ִּ ליק  ת ִּ ק   ַקֵטלי 
3fs ִּ ֹטלת ֵטלת ִּ ק  ַטלת ִּ ַקֵטלת ִּ ק  ט ִּתִַּ קֻּ ַטלת ִּ ליק  ת ִּ ק   ַקֵטלת 
1cp ִּ ֹטלנ ַטלנ ִּ ַקֵטלנ ִּ קֵטלנ ִּ ק  ט ִּנִַּ קֻּ ַטלנ ִּ ליק  ת ִּ ק   ַקֵטלנ 
2mp ִּ לת ט  לת ִּ ּוק  ט  ָֽ לת ִּ ּוק  לת ִּ ּוַקט  ט  ילתִַּ ּוקֻּ ט  לת ִּ ּוק  ט  ת ִּ ּוק  לת   ּוַקט 
2fp ִּ ל ִּת ֹטַ֑ ַטַ֑ל ִּת ִּ נ הק  ַטַ֑ל ִּת ִּ נ הַקֵטַ֑ל ִּת ִּ נ הק  ֵטַ֑ל ִּתִַּ נ הקֻּ ַטַ֑ל ִּת ִּ נ הק  ת ִּ ַנהק   נ הַקֵטַ֑ל ִּת 
3mp ִּ לי ט  לי ִּ ּוק  ט  לי ִּ ּוַקֵטלי ִּ ּוק  ט  ט ִּיִַּ ּוקֻּ לי ִּ ּוליק  ט  ת ִּ ּוק   ּוַקֵטלי 
3fp ִּ ל ִּת ֹטַ֑ ל ִּת ִּ נ הק  ֹטַ֑ ַטַ֑ל ִּת ִּ נ הַקֵטַ֑ל ִּת ִּ נ הק  ֵטַ֑ל ִּתִַּ נ הקֻּ ַטַ֑ל ִּת ִּ נ הק  ת ִּ נ הק   נ הַקֵטַ֑ל ִּת 

Imperative 

2ms ֹטל ֵטלה ִּ ק  ֵטלהִַּ  ַקֵטל ק  ת ִּ  ק   ַקֵטלה 
2fs ִּ ל ט  ל ִּה ִּ יק  ט  ָֽ ל ִּ יק  ִַּ֑הִַּ  יַקט  ט  ת ִּ  יל ִּיק  ל ִּה   יַקט 

2mp ל ט  לה ִּ ּוק  ט  ל ּוק  ִַּ֑הִַּ  ּוַקט  ט  ת ִּ  ּוליק  לה   ּוַקט 
2fp ִּ ל ֹטַ֑ ַטַ֑ל ִּה ִּ נ הק  ֵטַ֑ל ִּהִַּ  נ הַקֵטַ֑ל ִּ הנ ִּק  ת ִּ  נ הק   נ הַקֵטַ֑ל ִּה 

Infinitive 

Abs. ֹטלִּה ִּ לֹוַקט ֹטלנ ִּק  ֹטל ַקֵטלִַּקֹטל ק  ֵטלהִַּ קֻּ ֵטלה ִּ ק  ת ִּ ק   ַקֹטלה 
Cons ֹטל ֵטלה ִּ ק  ט ִּהִַּ  ַקֵטל ק  ַטלה ִּ ליק  ת ִּ ק   ַקֵטלה 

Participle 

ms לנ ִּ ֹקֵטל ט  למ ִּ ַקֵטלמ ִּ ק  ט  ט ִּמִַּ קֻּ למ ִּ ליק  ט  ת ִּ ק   ַקֵטלמ 
fs ִֶּּל לִֶּּנ ִּ תֹקטֶּ טֶּ לִֶּּמ ִּ תקֶּ לִֶּּמ ִּ תַקטֶּ טֶּ לִֶּּמִַּ תקֻּ טֶּ לִֶּּמ ִּ תק  טֶּ ת ִּ תק  לִֶּּמ  ִּתַקטֶּ

mp ִּ ל ִּיםֹקט  ל ִּנ ִּ ט  ִּיםק  ל ִּמ ִּ ל ִּמ ִּ יםַקט  ט  יל ִּמִַּ יםקֻּ ט  ל ִּמ ִּ יםק  ט  ִּיםק  ת ִּ ל ִּמ   יםַקט 
fp ל ִֹּותֹקט  לֹונ ִּ ט  ִּתק  למ ִּ למ ִּ ֹותַקט  ט  ילמִַּ ֹותקֻּ ט  למ ִּ ֹותק  ט  ִֹּותק  ת ִּ  ֹותלַקט ִּמ 

 


