
Strong Verbs
Qal Niphal Piel Pual Hiphil Hophal (1) Hophal (2) Hithpael

Perfect 3ms קָטַל נְִקטַל ִקּטֵל ֻקּטַל הְִקטִיל הְֻקטַל הְָקטַל הִתְַקּטֵל
3fs טְלָה ק, נְִקטְלָה ִקּטְלָה ֻקּטְלָה הְִקט.ִילָה הְֻקטְלָה הְָקטְלָה הִתְַקּטְלָה
2ms ָקט.ַלְָּת נְִקט.ַלְָּת ִקּטַ.לְָּת ֻקּטַ.לְָּת הְִקטַ.לְָּת הְֻקט.ַלְָּת הְָקט.ַלְָּת הִתְַקּטַ.לְָּת
2fs ָקטַלְּתְ נְִקטַלְּתְ ִקּטַלְּתְ ֻקּטַלְּתְ הְִקטַלְּתְ הְֻקטַלְּתְ הְָקטַלְּתְ הִתְַקּטַלְּתְ
1cs לְּתִי ָקטַ. נְִקט.ַלְּתִי לְּתִי ִקּטַ. לְּתִי ֻקּטַ. לְּתִי הְִקטַ. הְֻקט.ַלְּתִי הְָקטַ.ַלְּתִי לְּתִי הִתְַקּטַ.
3cp טְלּו ק, נְִקטְלּו ִקּטְלּו ֻקּטְלּו הְִקטִ.ילּו הְֻקטְלּו הְָקטְלּו הִתְַקּטְלּו
2mp ְקטַלְּתֶם נְִקטַלְּתֶם ִקּטַלְּתֶם ֻקּטַלְּתֶם הְִקטַלְּתֶם הְֻקטַלְּתֶם הְָקטַלְּתֶם הִתְַקּטַלְּתֶם
2fp ְקטַלְּתֶן נְִקטַלְּתֶן ִקּטַלְּתֶן ֻקּטַלְּתֶן הְִקטַלְּתֶן הְֻקטַלְּתֶן הְָקטַלְּתֶן הִתְַקּטַלְּתֶן
1cp לְנּו ָקטַ. לְנּו נְִקטַ. לְנּו ִקּטַ. לְנּו ֻקּטַ. לְנּו הְִקטַ. הְֻקט.ַלְנּו הְָקט.ַלְנּו הִתְַקּט.ַלְנּו

Imperfect 3ms יְִקטֹל יִָקּטֵל יְַקּטֵל יְֻקּטַל ַיְקטִיל ֻיְקטַל יְָקטַל יִתְַקּטֵל
3fs ּתְִקטֹל ּתִָקּטֵל ּתְַקּטֵל ּתְֻקּטַל ַּתְקטִיל ֻּתְקטַל ּתְָקטַל ּתִתְַקּטֵל
2ms ּתְִקטֹל ּתִָקּטֵל ּתְַקּטֵל ּתְֻקּטַל ַּתְקטִיל ֻּתְקטַל ּתְָקטַל ּתִתְַקּטֵל
2fs ּתְִקטְלִי טְלִי ּתִּק, ּתְַקּטְלִי ּתְֻקּטְלִי ַּתְקט.ִילִי ֻּתְקטְלִי ּתְָקטְלִי ּתִתַקּטְלִי
1cs אְֶקטֹל אֶָקּטֵל אֲַקּטֵל אֲֻקּטַל אְַקטִיל אְֻקטַל אְָקטַל אֶתְַקּטֵל
3mp יְִקטְלּו טְלּו יִּק, יְַקּטְלּו יְֻקּטְלּו ַיְקט.ִילּו ֻיְקטְלּו יְָקטְלּו יִתְַקּטְלּו
3fp ּתְִקט.ֹלְנָה ּתִָקּט.ַלְנָה לְנָה ּתְַקּטֵ. לְנָה ּתְֻקּטַ. ַּתְקט.ֵלְנָה לְנָה ֻּתְקטַ. ּתְָקט.ַלְנָה לְנָה ּתִתְַקּטֵ.
2mp ּתְִקטְלּו טְלּו ּתִּק, ּתְַקּטְלּו ּתְֻקּטְלּו ַּתְקט.ִילּו ֻּתְקטְלּו ּתְָקטְלּו ּתִתְַקּטְלּו
2fp ּתְִקט.ֹלְנָה ּתִָקּט.ַלְנָה לְנָה ּתְַקּטֵ. לְנָה ּתְֻקּטַ. ַּתְקט.ֵלְנָה לְנָה ֻּתְקטַ. ּתְָקט.ַלְנָה לְנָה ּתִתְַקּטֵ.
1cp נְִקטֹל נִָקּטֵל נְַקּטֵל נְֻקּטַל נְַקטִיל נְֻקטַל נְָקטַל נִתְַקּטֵל
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Imperative 2ms ְקטֹל הִָקּטֵל ַקּטֵל הְַקטֵל הִתְַקּטֵל
2fs ִקטְלִי הִק,ּטְלִי ַקּטְלִי ילִי הְַקטִ. הִתְַקּטְלִי
2mp ִקטְלּו הִק,ּטְלּו ַקּטְלּו הְַקטִ.ילּו הִתְַקּטְלּו
2fp ְקט.ֹלְנָה לְנָה הִָקּטַ. לְנָה ַקּטֵ. לְנָה הְַקטֵ. הִתְַקּט.ֵלְנָה

Infinitive

Construct ְקטֹל הִָקּטֵל ַקּטֵל הְַקטִיל הִתְַקּטֵל

Infinitive ָקטֹול נִקטֹול ַקּטֹול הְַקטֵל הִתְַקּטֵל
Absolute הִָקּטֹול ַקּטֵל

Active ms ֹקטֵל מְַקּטֵל מְַקטִיל מִתְַקּטֵל
Participle fs ֹקט.ֶלֶת לֶת מְַקּטֶ. ֶ.לֶת מְַקטֶ מִתְַקּט.ֶלֶת

mp ֹקטְלִים מְַקּטְלִים מְַקטִילִים מִתַקּטְִלים
fp ֹקטְלֹות מְַקּטְלֹות מְַקטִילֹות מִתְַקּטְלֹות

Passive ms קָטּול נְִקטָל מְֻקּטָל מְֻקטָל מְָקטָל
Participle fs ְקטּולָה נְִקטָלָה לֶת מְֻקּטֶ. לֶת מְֻקטֶ. מְָקט.ֶלֶת

mp ְקטּולִים ִנְקטִָלים מְֻקּטָלִים מְֻקטָלִים מְָקטָלִים
fp ְקטּולֹות נְִקטָלֹות מְֻקּטָלֹות מְֻקטָלֹות מְָקטָלֹות
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I-Guttural Verbs
Qal (1) Qal (2) Niphal Hiphil Hophal

Perfect 3ms עָמַד חָזַק נֶעֱזַב הֶעֱמִיד הָעֳמַד
3fs מְָדה ע> זְָקה ח, נֶעֶזְבָה יָדה הֶעֱמִ. הָעָמְָדה
2ms ְַדּתָ עָמ. חָז<ְַקּתָ בְּתָ נֶעֱַז< ְִַדּתָ הֶעֱמ. ְַדּתָ הָעֳמ.
2fs עָמְדְּת חָזְַקּתְ נֶעֱזַבְּתְ הֶעֱמְַדּתְ הָעֳמְַדּתְ
1cs ְדּתִי עַָמ. ְקּתִי חָזַ< נֶעֱַז<בְּתִי הֶעֱמ.ְדּתִי ְדּתִי הָעֳמַ.
3cp מְדּו ע> זְקּו ח, נֶעֶזְבּו הֶעֱמ.ִידּו הָעָמְדּו
2mp עֲמְדּתֶם חֲזְַקּתֶם נֶעֱזַבְּתֶם הֶעֱמְדֶּתם הָעֳמְדּתֶם
2fp עֲמְַדּתֶן חֲזְַקּתֶן נֶעֱזַבְּתֶן הֶעֱמְַדּתֶן הָעֳמְַדּתֶן
1cp עָמ.ְַדנּו ְקנּו חָזַ. בְנּו נֶעֱַז< ְדנּו הֶעֱמַ. ְדנּו הָעֳמַ.

Imperfect 3ms יַעֲמֹד יֶחֱזַק יֵעָזֵב יַעֲמִיד יָעֳמַד
3fs ּתַעֲמֹד ּתֶחֱזַק ּתֵעָזֵב ּתַעֲמִיד ּתָעֳמַד
2ms ּתַעֲמֹד ּתֶחֱזַק ּתֵעָזֵב ּתַעֲמִיד ּתָעֳמַד
2fs ּתַעַמִדי ּתֶחֶזְִקי זְבִי ּתֵע> ּתַעֲמ.ִיִדי ּתָעָמִדי
1cs אֶעֱמֹד אֶחֱזַק אֵעָזֵב אַעֲמִיד אָעֳמַד
3mp יַעַמְדּו יֶחֶזְקּו זְבּו יֵע> ידּו יַעֲִמ. יָעְָמדּו
3fp ּתַעֲמ.ְֹדנָה ּתֶחֱז<ְַקנָה בְנָה ּתֵעַָז< ְדנָה ּתַעֲֵמ. ְדנָה ּתָעֳַמ.
2mp ּתַעַמְדּו ּתֶחֶזְקּו זְבּו ּתֵע> ּתַעֲמ.ִידּו ּתָעָמְדּו
2fp ּתַעֲמ.ְֹדנָה ּתֶחֱז<ְַקנָה בְנָה ּתֵעַָז< ְדנָה ּתַעֲֵמ. ְדנָה ּתָעֳַמ.
1cp נַעֲמֹד נֶחֱזַק נֵעָזֵב נַעֲמִיד נָעֳַמד
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Imperative 2ms עֲמֹד חֲזַק הֵעָזֵב הַעֲמֵד
2fs עִמִדי חִזְִקי זְבִי הֵע> הַעֲמ.ִיִדי
2mp עִמְדּו חִזְקּו זְבּו הֵע> הַעֲמ.ִידּו
2fp עֲמ.ְֹדנָה ְקנָה חֲזַ< בְנָה הֵעָזַ< הַעֲמ.ְֵדנָה

Infinitive עֲמֹד חֲזֹק הֵעָזֵב הַעֲמִיד
Construct

Infinitive עָמֹוד חָזֹוק נַעֲזֹוב הַעֲמֵד
Absolute הֵעָזֹוב

Active ms עֹמֵד חֹזֵק מַעֲמִיד
Participle fs ֶדת עֶֹמ. ֶקת > חֹזֶ מַעֲמֶדת

mp עֹמִדים חֹזְִקים מַעֲמִיִדים
fp עֹמְדֹות חֹזְקֹות מַעֲמִידֹות

Passive ms עָמּוד חָזּוק נֶעֱזָב מָעֳמָד
Participle fs עֲמּוָדה חֲזּוָקה בֶת נֶעֱֶז< ֶֶדת מָעֳמ.

mp עֲמּוִדים חֲזּוִקים נֶעֱזָבִים מָעֳמִדים
fp עֲמּודֹות חֲזּוקֹות נֶעֱזָבֹות מָעֳָמדֹות
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I-א Verbs
Qal (1) Qal (2) Qal (2)

Perfect 3ms אָסַר אָכַל אָמַר
3fs סְָרה א> כְלָה א, מְָרה א,
2ms ְרּתָ . אָסַ אַָכ.ְלָּת ְַרּתָ אָמ.
2fs אָסְַרּתְ אָכְַלְּת אָמְַרּתְ
1cs ְרּתִי . סַ אָ אַָכ.לְּתִי אָמ.ְַרּתִי
3cp סְרּו א> כְלּו א, מְרּו א,
2mp אֲסְַרּתֶם אֲכַלְּתֶם אֲמְַרּתֶם
2fp אֲסְַרּתֶן אֲכַלְּתֶן אֲמְַרּתֶן
1cp ְרנּו . אָסַ ַלְנּו אָכ. ְַרנּו אָמ.

Imperfect 3ms יֶאֱסֹר יֹאכַל יֹאמַר
3fs ּתֶאֱסֹר ּתֹאַכל ּתֹאמַר
2ms ּתֶאֱסֹר ּתֹאַכל ּתֹאמַר
2fs ִרי ּתַאַסְ ּתֹאכְלִי ּתֹאמְִרי
1cs אֶאֱסֹר אֹכַל אֹמַר
3mp יַאַסְרּו יֹאכְלּו יֹאמְרּו
3fp ְֹרנה ּתֶאֱס. ַלְנה ּתֹאכ. ְַרנה ּתֹאמ.
2mp ּתַאַסְרּו ּתֹאכְלּו ּתֹאמְרּו
2fp ְֹרנה ּתֶאֱס. ּתֶאֱס.ְֹרנָה ְַרנה ּתֹאמ.
1cp נֶאֱסֹר נֹאכַל נֹאמַר
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Imperative 2ms אֱסֹר אֱכֹל אֱמֹר
2fs אִסְִרי אִכְלִי אִמְִרי
2mp אִסְרּו אִכְלּו אִמְרּו
2fp ְרנה . אֱסֹ ֹלְנה אֱכ. ְֹרנה אֱמ.

Infinitive אֱסֹר אֱכֹל אֱמֹר
Construct

Infinitive אָסֹור אָכֹול אָמֹור
Absolute

Active ms אֹסֵר אֹכֵל אֹמֵר
Participle fs ֶרת . אֹסֶ אֶֹכ.ֶלת ֶרת . אֹמֶ

mp אֹסְִרים אֹכְלִים אֹמְִרים
fp אֹסְרֹות אְֹכלֹות אֹמְרֹות

Passive ms אָסּור אָכּול אָמּור
Participle fs סּוָרה אֲ אֲכּולַָה אֲמּוָרה

mp סּוִרים אֲ אֲכּולִים אֲמּוִרים
fp סּורֹות אֲ אֲכּולֹות אֲמּורֹות
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II-Guttural Verbs
Qal Niphal Piel (vd) Piel (cl) Pual (vd) Pual (cl) Hithpael (vd) Hithpael (cl)

Perfect 3ms ּבָחַר נִבְחַר נִחַם ּבֵֵרְך נֻחַם ּבַֹרְך הִתְנַחֵם הִתְּבֵָרְך
3fs ּבָחֲָרה נִבְחֲָרה נִחֲמָה ּבְֵרכָה מָה נֻחֲ ּבְֹרכָה הִתְנַחֲמָה ְרכָה הִתְּב,
2ms ּבָח.ְַרּתָ נִבְח.ְַרּתָ נִחַ.מְּתָ ּבֵַר.כְָּת נֻחַ.מְּתָ ּבַֹר.כְָּת הִתְנַחַ.מְּתָ הִתְּבַָר.כְָּת
2fs ּבָחְַרּתְ נִבְחְַרּתְ נִחַמְּתְ ּבֵַרכְּתְ נֻחַמְּתְ ּבַֹרכְּתְ הִתְנַחַמְּתְ הִתְּבַָרכְּתְ
1cs ְרּתִי ּבָחַ. ְרּתִי נִבְחַ. נִח.ַמְּתִי כְּתִי ּבֵַר. נֻח.ַמְּתִי כְּתִי ּבַֹר. הִתְנַח.ַמְּתִי כְּתִי הִתְּבַָר.
3cp ּבָחֲרּו נִבְחֲרּו נִחֲמּו ּבְֵרכּו מְּו נֻחֲ ּבְֹרכּו הִתְנַחֲמּו ְרכּו הִתְּב,
2mp ּבְחְַרּתֶם נִבְחְַרּתֶם נִחַמְּתֶם ּבֵַרכְּתֶם נֻחַמְּתֶם ּבַֹרכְּתֶם הִתְנַחַמְּתֶם הִתְּבַָרכְּתֶם
2fp ּבְחְַרּתֶן נִבְחְַרּתֶן נִחַמְּתֶן ּבֵַרכְּתֶן נֻחַמְּתֶן ּבַֹרכְּתֶן הִתְנַחַמְּתֶן הִתְּבַָרכְּתֶן
1cp ּבָח.ְַרנּו ְרנּו נִבְחַ. נִח.ַמְנּו כְנּו ּבֵַר. נֻח.ַמְנּו כְנּו ּבַֹר. הִתְנַח.ַמְנּו כְנּו הִתְּבַָר.

Imperfect 3ms יִבְחַר יִּבָחֵר ְינַחֵם יְבֵָרְך יְנֻחַם יְבַֹרְך יִתְנַחֵם יִתְּבֵָרְך
3fs ּתִבְחַר ּתִּבָחֵר ְּתנַחֵם ּתְבֵָרְך ּתְנֻחַם ּתְבַֹרְך ּתִתְנַחֵם ּתִתְּבֵָרְך
2ms ּתִבְחַר ּתִּבָחֵר ְּתנַחֵם ּתְבֵָרְך ּתְנֻחַם ּתְבַֹרְך ּתִתְנַחֵם ּתִתְּבֵָרְך
2fs ּתִבְחֲִרי חֲִרי ּתִּבָ ְּתנַחֲמִי ּתְב>ְרכִי מִי ּתְנֻחֲ ּתְבְֹרכִי ּתִתְנַחֲמִי ּתִתְּב,ְרכִי
1cs אֶבְחַר אֶּבָחֵר אֲנַחֵם אֲבֵָרְך אֲנֻחַם אֲבַֹרְך אֶתְנַחֵם אֶתְּבֵָרְך
3mp יִבְחֲרּו חֲרּו יִּבָ ְינַחֲמּו ְרכּו יְב> מּו יְנֻחֲ יְבְֹרכּו יִתְנַחֲמּו ְרכּו יִתְּב,
3fp ּתִבְח.ְַרנָה ּתִּבָח.ְַרנָה ְּתנַח.ֵמְנָה כְנָה ּתְבֵָר. מְנָה ּתְנֻחַ. כְנָה ּתְבַֹר. ּתִתְנַח.ַמְנָה כְנָה ּתִתְּבֵָר.
2mp ּתִבְחֲרּו חֲרּו ּתִּבָ ְּתנַחֲמּו ְרכּו ּתְב> מּו ּתְנֻחֲ ּתְבְֹרכּו ּתִתְנַחֲמּו ְרכּו ּתִתְּב,
2fp ּתִבְח.ְַרנָה ּתִּבָח.ְַרנָה ְּתנַח.ֵמְנָה כְנָה ּתְבֵָר. מְנָה ּתְנֻחַ. כְנָה ּתְבַֹר. ּתִתְנַח.ַמְנָה כְנָה ּתִתְּבֵָר.
1cp נִבְחַר נִּבָחֵר נְנַחֵם נְבֵָרְך נְנֻהַם נְבַֹרְך נְִתנֵַחם נִתְּבֵָרְך
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Imperative 2ms ּבְחַר הִּבָחֵר נַחֵם ּבֵָרְך הִתְנַחֵם הִתְּבֵָרְך
2fs ּבַחֲִרי הִּבָחֲִרי נַחֲמִי ּב>ְרכִי הִתְנַחֲמִי הִתְּב,ְרכִי
2mp ּבַחֲרּו הִּבָחֲרּו נַחֲמּו ְרכּו ּב> הִתְנַחֲמּו ְרכּו הִתְּב,
2fp ּבְח.ְַרנָה ְרנָה הִּבָחַ. נַח.ֵמְנָה כְנָה ּבֵָר. הִתְנַח.ַמְנָה כְנָה הִתְּבֵָר<

Infinitive ּבְחֹר הִּבָחֵר נַחֵם ּבֵָרְך הִתְנַחֵם הִתְּבֵָרְך
Construct

Infinitive ּבָחֹור נִבְחֹור נַחֵם ּבֵָרְך הִתְנַחֵם הִתְּבֵָרְך
Absolute

Active ms ּבֹחֵר מְנַחֵם מְבֵָרְך מִתְנַחֵם מִתְּבֵָרְך
Participle fs ּבֹח.ֶֶרת מְנַחֶ.מֶת מְבָר.ֶכֶת מִתְנַח.ֶמֶת כֶת מִתְּבֶָר.

mp ּבֹחֲִרים מְנַחֲִמים ְרכִים מְב> מִתְנַחֲמִים ְרכִים מִתְּב>
fp ּבֹחֲרֹות מְנַחֲמֹות ְרכֹות מְב> מִתְנַחֲמֹות ְרכֹות מִתְּב>

Passive ms ּבָחּור נִבְחָר מְנֻחָם מְבָֹרְך
Participle fs ּבְחּוָרה ֶרת נִבְחֶ. מְנֻחֶ.מֶת כֶת מְבֶֹר.

mp ּבְחּוִרים נִבְחִָרים מְנֻחִָמים מְבָֹרכִים
fp ּבְחּורֹות נִבְחָרֹות מְנֻחָמֹות מְבָֹרכֹות
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III-ע/ח Verbs
Qal Niphal Piel Pual Hiphil Hophal

Perfect 3ms ׁשָלַח נִׁשְלַח ׁשִּלַח ׁשֻּלַח הִׁשְלִיחַ הָׁשְלַח
3fs ׁש,לְחָה נִׁשְלְחָה ׁשִּלְחָה ׁשֻּלְחָה יחָה הִׁשְלִ. הָׁשְלְחָה
2ms ׁשָל.ַחְּתָ נִׁשְל.ַחְּתָ חְּתָ ׁשִּלַ. חְּתָ ׁשֻּלַ. חְּתָ הִׁשְלַ. חְּתָ הָׁשְלַ.
2fs חַּתְ ׁשָלַ. חַּתְ נִׁשְלַ. ׁשִּל.ַחַּתְ חַּתְ ׁשֻּלַ. חַּתְ הִׁשְלַ. חַּתְ הָׁשְלַ.
1cs חְּתִי ׁשָלַ. נִׁשְל.ַחְּתִי חְּתִי ׁשִּלַ. חְּתִי ׁשֻּלַ. הִׁשְל.ַחְּתִי הָׁשְל.ַחְּתִי
3cp לְחּו ׁש, נִׁשְלְחּו ׁשִּלְחּו ׁשֻּלְחּו יחּו הִׁשְלִ. הָׁשְלְחּו
2mp ׁשְלַחְּתֶם ִנׁשְלְַחֶּתם ׁשִּלְַחֶּתם ׁשֻּלְַחֶּתם הִׁשְלַחְּתֶם הָׁשְלַחְּתֶם
2fp ׁשְלַחְּתֶן נִׁשְלַחְּתֶן ׁשִּלַחְּתֶן ׁשֻּלַחְּתֶן הִׁשְלַחְּתֶן הָׁשְלַחְּתֶן
1cp חְנּו ׁשָלַ. חְנּו נִׁשְלַ. ׁשִּל.ַחְנּו חְנּו ׁשֻּלַ. חְנּו הִׁשְלַ. הָׁשְל.ַחְנּו

Imperfect 3ms יִׁשְלַח יִּׁשָלַח יְׁשַּלַח יְׁשֻּלַח יַׁשְלִיַח יָׁשְלַח
3fs ּתִׁשְלַח ּתִּׁשָלַח ּתְׁשַּלַח ּתְׁשֻּלַח ּתַׁשְלִיַח ּתָׁשְלַח
2ms ּתִׁשְלַח ּתִּׁשָלַח ּתְׁשַּלַח ּתְׁשֻּלַח ּתַׁשְלִיַח ּתָׁשְלַח
2fs ּתִׁשְלְחִי ּתִּׁש,לְחִי ּתְׁשַּלְחִי ּתְׁשֻּלְחִי ּתַׁשְל.ִיחִי ּתָׁשְלְחִי
1cs אֶׁשְלַח אֶּׁשָלַח אֲׁשַּלַח אֲּׁשֻּלַח אַׁשְלִיחַ אָׁשְלַח
3mp יִׁשְלְחּו לְחּו יִּׁש, יְׁשַּלְחּו יְׁשֻּלְחּו יחּו יַׁשְִל. יָׁשְלְחּו
3fp ּתִׁשְל.ַחְנָה ּתִּׁשָל.ַחְנָה ּתְׁשַּל.ַחְנָה חְנָה ּתְׁשַֻּל. חְנָה ּתַׁשְַל. ּתָׁשְל.ַחְנָה
2mp ּתִׁשְלְחּו לְחּו ּתִּׁש, ּתְׁשַּלְחּו ּתְׁשֻּלְחּו ּתַׁשְל.ִיחּו ּתָׁשְלְחּו
2fp ּתִׁשְל.ַחְנָה ּתִּׁשָל.ַחְנָה ּתְׁשַּל.ַחְנָה חְנָה ּתְׁשַֻּל. חְנָה ּתַׁשְַל. ּתָׁשְל.ַחְנָה
1cp נִׁשְלַח נִּׁשָלַח נְׁשַּלַח נְׁשֻּלַח נַׁשְלִיחַ נָׁשְלַח
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Imperative 2ms ׁשְלַח הִּׁשָלַח ׁשַּלַח הַׁשְלַח
2fs ׁשִלְחִי הִּׁש,לְחִי ׁשַּלְחִי יחִי הַׁשְלִ.
2mp ׁשִלְחּו לְחּו הִּׁש, ׁשַּלְחּו יחּו הַׁשְלִ.
2fp חְנָה ׁשְלַ. חְנָה הִּׁשָלַ. ׁשַּל.ַחְנָה הַׁשְל.ַחְנָה

Infinitive ׁשְֹלחַ הִּׁשָלַח ׁשַּלַח הַׁשְלִיחַ
Construct

Infinitive ׁשָלֹוחַ נִׁשְלֹוחַ ׁשַּלֵחַ הַׁשְלֵחַ
Absolute הִּׁשָלֵחַ

Active ms ׁשֹלֵחַ מְׁשַּלֵחַ מַׁשְלִיחַ
Participle fs חַת ׁשֹלַ. חַת מְׁשַּלַ. מַׁשְל.ָחָת

mp ׁשֹלְחִים מְׁשַּלְחִים מַׁשְלִיחִים
fp ׁשֹלְחֹות מְׁשַּלְחֹות מַׁשְִליחֹות

Passive ms ׁשָלּוחַ נִׁשְלָח מְׁשֻּלָח מֻׁשְלָח
Participle fs ׁשְלּוחָה חַת נִׁשְלַ. חַת מְׁשֻּלַ. מֻׁשְל.ַחַת

mp ׁשְלּוחִים נִׁשְלָחִים מְׁשֻּלִָחים מֻׁשְלִָחים
fp ׁשְלּוחֹות נִׁשְלָחֹות מְׁשֻּלָחֹות מֻׁשְלָחֹות
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III-א Verbs
Qal Niphal Piel Pual Hiphil Hophal Hithpael

Perfect 3ms מָצָא נִמְצָא מִּצֵא מֻּצָא הִמְצִיא הֻמְצָא הִתְמַּצֵא
3fs צְאָה מ, נִמְצְאָה מִּצְאָה מֻּצְאָה הִמְצ.ִיאָה הֻמְצְאָה הִתְמַּצְאָה
2ms ָאתָ מָצ. ֵאתָ נִמְצ. ּאתָ מִֵּצ. ֵאתָ מֻּצ. ֵאתָ הִמְצ. הֻמְצ.ָאָת ֵאתָ הִתְמַּצ.
2fs מָצָאת נִמְצֵאת מִּצֵאת מֻּצֵאת הִמְצֵאת הֻמְצָאת הִתְמַּצֵאת
1cs מָצ.ָאתִי אתִי נִמְֵצ. מִּצ.ֵאתִי מֻּצ.ֵאתִי אתִי הִמְֵצ. אתִי הֻמְָצ. הִתְמַּצ.ֵאתִי
3cp מ,צְאּו נִמְצְאּו מִּצְאּו מֻּצְאּו הִמְצ.ִיאּו הֻמְצְאּו הִתְמַּצְאּו
2mp מְצָאתֶם נִמְצֵאתֶם מִּצֵאתֶם מֻּצֵאתֶם הִמְצֵאתֶם הֻמְצָאתֶם הִתְמַּצֵאתֶם
2fp מְצָאתֶן נִמְצֵאתֶן מִּצֵאתֶן מֻּצֵאתֶן הִמְצֵאתֶן הֻמְצָאתֶן הִתְמַּצֵאתֶן
1cp מָצ.ָאנּו אנּו נִמְֵצ. מִּצ.ֵאנּו מֻּצ.ֵאנּו הִמְצ.ֵאנּו אנּו הֻמְָצ. הִתְמַּצ.ֵאנּו

Imperfect 3ms יִמְצָא יִּמָצֵא יְמַּצֵא יְמֻּצָא יַמְצִיא יֻמְצָא יִתְמַּצֵא
3fs ּתִמְצָא ּתִּמָצֵא ּתְמַּצֵא ּתְמֻּצָא ּתַמְצִיא ּתֻמְצָא ִּתתְמַּצֵא
2ms ּתִמְצָא ּתִּמָצֵא ּתְמַּצֵא ּתְמֻּצָא ּתַמְצִיא ּתֻמְצָא ִּתתְמַּצֵא
2fs ּתִמְצְאִי ּתִּמ>צְאִי ּתְמַּצְאִי ּתְמֻּצְאִי ּתַמְצ.ִיאִי ּתֻמְצְאִי ִּתתְמַּצְאִי
1cs אֶמְצָא אֶּמָצֵא אֲמַּצֵא אֲמֻּצָא אַמְצִיא אֻמְצָא אֶתְמַּצֵא
3mp יִמְצְאּו יִּמ>צְאּו יְמַּצְאּו יְמֻּצְאּו יַמְצ.ִיאּו יֻמְצְאּו יְִתמַּצְאּו
3fp ּתִמְצ.ֶאנָה אנָה ּתִּמֶָצ. אנָה ּתְמֶַּצ. אנָה ּתְמֶֻּצ. ּתַמְצ.ֶאנָה אנָה ּתֻמְֶצ. ִּתתְמֶַּצ.ּאנָה
2mp ּתִמְצְאּו ּתִּמ>צְאּו ּתְמַּצְאּו ּתְמֻּצְאּו ּתַמְצ.ִיאּו ּתֻמְצְאּו ִּתתְמַּצְאּו
2fp ּתִמְצ.ֶאנָה אנָה ּתִּמֶָצ. אנָה ּתְמֶַּצ. אנָה ּתְמֶֻּצ. ּתַמְצ.ֶאנָה אנָה ּתֻמְֶצ. ִּתתְמֶַּצ.ּאנָה
1cp נִמְצָא נִּמָצֵא נְמַּצֵא נְמֻּצָא נַמְצִיא נֻמְצָא נִתְמַּצֵא
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Imperative 2ms מְצָא הִּמָצֵא מַּצֵא הַמְצֵא הִתְמַּצֵא
2fs מִצְאִי הִּמ>צְאִי מַּצְאִי הַמְצ.ִיאִי הִתְמַּצְאִי
2mp מִצְאּו הִּמ>צְאּו מַּצְאּו הַמְצ.ִִיאּו הִתְמַּצְאּו
2fp אנָה מְֶצ. אנָה הִּמֶָצ. אנָה מֶַּצ. אנָה הַמְֶצ. אנָה הִתְמֶַּצ.

Infinitive מְצֹא הִּמָצֵא מַּצֵא הַמְצִיא הִתְמַּצֵא
Construct

Infinitive מָצֹוא נִמְצֹא מַּצֹא הַמְצֵא הִתְמַּצֵא
Absolute הִּמָצֵא

Active ms מֹצֵא מְמַּצֵא מַמְצִיא מִתְמַּצֵא
Participle fs את מֹצֵ מְמַּצֵאת מַמְצֵאת מִתְמַּצֵאת

mp מֹצְאִים מְמַּצְאִים מַמְצִיאִים מִתְמַּצְאִים
fp מֹצְאֹות מְמַּצְאֹות מַמְצִיאֹות מִתְמַּצְאֹות

Passive ms מָצּוא נִמְצָא מְמָֻּצא מֻמְצָא
Participle fs מְצּואָה נִמְצָאָה מְמֻּצָאָה מֻמְצֵאת

mp מְצּואִים נִמְצָאִים מְמֻּצָאִים מֻמְצָאִים
fp מְצּואֹות נִמְצָאֹות מְמֻּצָאֹות מֻמְצָאֹות
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III-ה Verbs
Qal Niphal Piel Pual Hiphil Hophal Hithpael

Perfect 3ms ּבָנָה נִבְנָה ּגִּלָה ּגֻּלָה הִגְלָה הָגְלָה הִתְּגַּלָה
3fs נְתָה ּב> נִבְנְתָה ּגִּלְתָה ּגֻּלְתָה הִגְלְתָה הָגְלְתָה הִתְּגַּלְתָה
2ms ּבָנ.ִיָת יָת נִבְנֵ. ּגִּל.ִיָת יָת ּגֻּלֵ. יָת הִגְלִ. יָת הָגְלֵ. יָת הִתְּגַּלִ.
2fs ּבָנִית נִבְנֵית ּגִִּלית ּגֵֻּלית הִגְלִית הָגְלֵית הִתְּגַּלִית
1cs יתִי ּבָנִ. יתִי נִבְנֵ. ּגִּל.ִיתִי ּגֻּל.ֵיתִי יתִי הִגְלִ. הָגְל.ֵיתִי הִתְּגַּל.ִיתִי
3cp ּבָנּו נִבְנּו ּגִּלּו ּגֻּלּו הִגְלּו הָגְלּו הִתְּגַּלּו
2mp ּבְנִיתֶם נִבְנֵיתֶם ּגִּלִיתֶם ּגֻּלֵיתֶם הִגְלִיתֶם הָגְלֵיתֶם הִתְּגַּלִיתֶם
2fp ּבְנִיתֶן נִבְנֵיתֶן ּגִּלִִיתֶן ּגֻּלֵיתֶן הִגְלִיתֶן הָגְלֵיתֶן הִתְּגַלִּיתֶן
1cp ינּו ּבָנִ. ינּו נִבְנֵ. ִינּו ּגִּל. ינּו ּגֻּלֵ. ינּו הִגְלִ. ֵינּו הָגְל. ִינּו הִתְּגַּל.

Imperfect 3ms יִבְנֶה יִּבָנֶה יְגַּלֶה יְגֻּלֶה יַגְלֶה יָגְלֶה יִתְּגַּלֶה
3fs ּתִבְנֶה ּתִּבָנֶה ּתְגַּלֶה ּתְגֻּלֶה ּתַגְלֶה ּתָגְלֶה ּתִתְּגַּלֶה
2ms ּתִבְנֶה ּתִּבָנֶה ּתְגַּלֶה ּתְגֻּלֶה ּתַגְלֶה ּתָגְלֶה ּתִתְּגַּלֶה
2fs ּתִבְנִי ּתִּבָנִי ּתְגִַּלי ּתְגִֻּלי ּתַגְִלי ּתָגְִלי ּתִתְּגַּלִי
1cs אֶבְנֶה אֶּבָנֶה אֲגַּלֶה אֲגֻּלֶה אַגְלֶה אָגְלֶה אֶתְּגַּלֶה
3mp יִבְנּו יִּבָנּו יְגַּלּו יְגֻּלּו יַגְלּו יָגְלּו יִתְּגַּלּו
3fp ּתִבְנֶ.ינָה ּתִּבָנ<ֶינָה ּתְגַּל.ֶינָה ּתְגֻּל.ֶינָה ּתַגְל.ֶינָה ּתָגְל.ֶינָה ּתִתְּגַּלֶ.ינָה
2mp ּתִבְנּו ּתִּבָנּו ּתְגַּלּו ּתְגֻּלּו ּתַגְלּו ּתָגְלּו ּתִתְּגַּלּו
2fp ּתִבְנֶ.ינָה ּתִּבָנ<ֶינָה ּתְגַּל.ֶינָה ּתְגֻּל.ֶינָה ּתַגְל.ֶינָה ּתָגְל.ֶינָה ּתִתְּגַּלֶ.ינָה
1cp נִבְנֶה נִּבָנֶה נְגַּלֶה נְגֻּלֶה נַגְלֶה נָגְלֶה נִתְּגַּלֶה
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Imperative 2ms ּבְנֵה הִּבָנֵה ּגַּלֵה הַגְלֵה הִתְּגַּלֵה
2fs ּבְנִי הִּבָנִי ּגַּלִי הַגְלִי הִתְּגַּלִי
2mp ּבְנּו הִּבָנּו ּגַּלּו הַגְלּו הִתְּגַּלּו
2fp ּבְנֶ.ינָה הִּבָנֶ.ינָה ּגַּלֶ.ינָה הַגְל.ֶינָה הִתְּגַּל.ֶינָה

Infinitive ּבְנֹות הִּבָנֹות ּגַּלֹות הַגְלֹות הִתְּגַּלֹות
Construct

Infinitive ּבָנֹה נִבְנֹה ּגַֹּלה הַגְלֵה
Absolute הִּבָנֵה ּגַּלֵה

Active ms ּבֹנֶה מְגַּלֶה מַגְלֶה מִתְּגַּלֶה
Participle fs ּבֹנָה מְגַּלָה מַגְלָה מִתְּגַּלָה

mp ּבֹנִים ְמגִַּלים ַמגְִלים מִתְּגַּלִים
fp ּבֹנֹות מְגַּלֹות מַגְלֹות מִתְּגַּלֹות

Passive ms ּבָנּוי נִבְנֶה מְגֻּלֶה מָגְלֶה
Participle fs ּבְנּויָה נִבְנָה מְגֻּלָה מָגְלָה

mp ְּבנּויִים ִנְבִנים ְמגִֻּלים ָמגְִלים
fp ּבְנּויֹות נִבְנֹות מְגֻּלֹות מָגְלֹות
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I-נ Verbs
Qal (1) Qal (2) Qal (Irreg.) Niphal Hiphil Hophal

Perfect 3ms נָפַל נָסַע נָתַן נִּצַל הִּצִיל הֻּצַל
3fs פְלָה נ> סְעָה נ> תְנָה נ> נִּצְלָה ילָה הִִּצ. הֻּצְלָה
2ms נַָפ.לְָּת נָס.ַעְָּת ָּת נַָת. נִַּצ.לְָּת הִּצ.ַּלְָּת הַֻּצ.לְָּת
2fs נָפַלְְּת נָס.ַעְַּת נָתְַּת נִּצַלְְּתְ הִּצַלְְּת הֻּצַלְְּת
1cs לְּתִי נַָפ. עְּתִי נָסַ. נָת.ַּתִי נִּצ.ַלְּתִי הִּצ.ַלְּתִי לְּתִי הַֻּצ.
3cp פְלּו נ> סְעּו נ> תְנּו נ> נִּצְלּו הִִּצ.ילּו הֻּצְלּו
2mp נְפַלְּתֶם נְסַעְּתֶם נְתַּתֶם נִּצַלְּתֶם הִּצַלְּתֶם הֻּצַלְּתֶם
2fp נְפַלְּתֶן נְסַעְּתֶן נְתַּתֶן נִּצַלְּתֶן הִּצַלְּתֶן הֻּצַלְּתֶן
1cp לְנּו נַָפ. עְנּו נָסַ. נָת.ַּנּו נִּצ.ַלְנּו לְנּו הִַּצ. הֻּצ.ַלְנּו

Imperfect 3ms יִּפֹל יִּסַע יִּתֵן יִּנָצֵל יַּצִיל יֻּצַל
3fs ּתִּפֹל ּתִּסַע ּתִּתֵן ּתִּנָצֵל ּתַּצִיל ּתֻּצַל
2ms ּתִּפֹל ּתִּסַע ּתִּתֵן ּתִּנָצֵל ּתַּצִיל ּתֻּצַל
2fs ּתִּפְלִי ּתִסְעִי ּתִּתְנִי ּתִּנ>צְלִי ילִי ּתִַּצ. ּתֻּצְלִי
1cs אֶּפֹל אֶּסַע אֶּתֵן אֶּנָצֵל אַּצִיל אֻּצַל
3mp יִּפְלּו יִסְעּו יְִּתנּו צְלּו יִּנ> יִַּצ.ילּו יֻּצְלּו
3fp לְנָה ּתִֹּפ. ּתִּס.ְַעָנה ּנָה ּתִֵּת. ּתִּנָצ.ַלְנָה לְנָה ּתֵַּצ. ּתֻּצ.ַלְנָה
2mp ּתִּפְלּו ּתִסְעּו ּתִּתְנּו צְלּו ּתִּנ> ּתִַּצ.ילּו ּתֻּצְלּו
2fp ּתִֹפ.ּלְנָה ּתִּס.ְַעָנה ּנָה ּתִֵּת. ּתִּנָצ.ַלְנָה לְנָה ּתֵַּצ. ּתֻּצ.ַלְנָה
1cp נִּפֹל נִּסַע נִּתֵן נִּנָצֵל נַּצִיל נֻּצַל
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Imperative 2ms נְפֹל סַע ּתֵן הִּנָצֵל הַּצֵל
2fs נִפְלִי סְעִי ּתְנִי הִּנ>צְלִי ילִי הִַּצ.
2mp נִפְלּו סְעּו ּתְנּו צְלּו הִּנ> הִַּצ.ילּו
2fp לְנָה נְֹפ. ְעָנה סַ. ּת.ֵּנָה הִּנָצ.ַלְנָה לְנָה הֵַּצ.

Infinitive נְפֹל עַת סַ. ּתֵת הִּנָצֵל הַּצִיל
Construct נְסַֹע נְתֹן

Infinitive נָפֹול ָנסֹוַע נָתֹון הִּנָצֵל הַּצֵל
Absolute נִּצֹול

Active ms נֹפֵל נֹסֵַע נֹתֵן מַּצִיל
Participle fs לֶת נֶֹפ. נֹס.ַעַת נֶת נֶֹת. לֶת מֶַּצ.

mp נֹפְלִים נֹסְעִים נֹתְנִים מַּצִילִים
fp נֹפְלֹות נֹסְעֹות נֹתְנֹות מַּצִילֹות

Passive ms נָפּול נָסּועַ נָתּון נִּצָל מֻּצָל
Participle fs נְפּולָה נְסּועָה נְתּונָה לֶת נִֶּצ. לֶת מֶֻּצ.

mp נְפּולִים נְסּועִים נְתּונִים נִּצָלִים מֻּצָלִים
fp נְפּולֹות נְסּועֹות נְתּונֹות נִּצָלֹות מֻּצָלֹות
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I-י Verbs
Qal (1) Qal (2) Niphal Hiphil Hophal

Perfect 3ms יָׁשַב יַָרׁש נֹוׁשַב הֹוׁשִיב הּוׁשַב
3fs ׁשְבָה י> ְרׁשָה י> נֹוׁשְבָה יבָה הֹוׁשִ. הּוׁשְבָה
2ms יָׁש.ַבְּתָ יַָר.ׁשְּתָ נֹוׁש.ַבְּתָ בְּתָ הֹוׁשַ. בְּתָ הּוׁשַ.
2fs יָׁשַבְּתְ יַָרׁשְּתְ נֹוׁשַבְּתְ הֹוׁשַבְּתְ הּוׁשַבְּתְ
1cs יַָׁש.בְּתִי ׁשְּתִי יַָר. נֹוׁשַ.בְּתִי הֹוׁשַ.בְּתִי הּוׁשַ.בְּתִי
3cp ׁשְבּו י> ְרׁשּו י> נֹוׁשְבּו הֹוׁש.ִיבּו הּוׁשְבּו
2mp יְׁשַבְּתֶם יַרׁשְּתֶם נֹוׁשַבְּתֶם הֹוׁשַבְּתֶם הּוׁשַבְּתֶם
2fp יְׁשַבְּתֶן יְַרׁשְּתֶן נֹוׁשַבְּתֶן הֹוׁשַבְּתֶן הּוׁשַבְּתֶן
1cp בְנּו יַָׁש. ׁשְנּו יַָר. נֹוׁש.ַבְנּו בְנּו הֹוׁשַ. בְנּו הּוׁשַ.

Imperfect 3ms יֵׁשֵב יִיַרׁש יִּוָׁשֵב יֹוׁשִיב יּוׁשַב
3fs ּתֵׁשֵב ּתִיַרׁש ּתִּוָׁשֵב ּתֹוׁשִיב ּתּוׁשַב
2ms ּתֵׁשֵב ּתִיַרׁש ּתִּוָׁשֵב ּתֹוׁשִיב ּתּוׁשַב
2fs ּתֵׁשְבִי ּתִיְרׁשִי ׁשְבִי ּתִּו> יבִי ּתֹוׁשִ. ּתּוׁשְבִי
1cs אֵׁשֵב אִיַרׁש אִּוָׁשֵב אֹוׁשִיב אּוׁשַב
3mp יֵׁשְבּו יִיְרׁשּו ׁשְבּו יִּו> יבּו יֹוִׁש. יּוׁשְבּו
3fp בְנָה ּתֵׁשַ. ׁשְנָה ּתִיַר. בְנָה ּתִּוָׁשַ. ּתֹוׁש.ֵבְנָה בְנָה ּתּוׁשַ.
2mp ּתֵׁשְבּו ּתִיְרׁשּו ׁשְבּו ּתִּו> יבּו ּתֹוׁשִ. ּתּוׁשְבּו
2fp בְנָה ּתֵׁשַ. ׁשְנָה ּתִיַר. בְנָה ּתִּוָׁשַ. ּתֹוׁש.ֵבְנָה בְנָה ּתּוׁשַ.
1cp נֵׁשֵב נִיַרׁש נִּוָׁשֵב נֹוׁשִיב נּוׁשַב
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Imperative 2ms ׁשֵב ַרׁש הִּוָׁשֵב הֹוׁשֵב
2fs ׁשְבִי ְרׁשִי ׁשְבִי הִּו> יבִי הֹוׁשִ.
2mp ׁשְבּו ְרׁשּו ׁשְבּו הִּו> יבּו הֹוׁשִ.
2fp בְנָה ׁשֵ. ׁשְנָה ַר. בְנָה הִּוָׁשַ. הֹוׁש.ֵבְנָה

Infinitive ׁש.ֶבֶת ֶר.ׁשֶת הִּוָׁשֵב הֹוׁשִיב
Construct

Infinitive יָׁשֹוב יָרֹוׁש הִּוָׁשֵב הֹוׁשֵב
Absolute

Active ms יֹׁשֵב יֵֹרׁש מֹוׁשִיב
Participle fs יֹׁש.ֶבֶת יֶֹר.ׁשֶת מֹוׁש.ֶבֶת

mp יֹׁשְבִים יְרׁשִים מֹוׁשִיבִים
fp יֹׁשְבֹות יְֹרׁשֹות מֹוׁשִיבֹות

Passive ms נֹוׁשָב מּוׁשָב
Participle fs בֶת נֹוׁשֶ. בֶת מּוׁשֶ.

mp נֹוׁשָבִים מּוׁשָבִים
fp נֹוׁשָבֹות מּוׁשָבֹות
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Biconsonantal Verbs

Qal (ּו-class) Qal (ִי  -class) Qal (ֹו-class) Hiphil Hophal

Perfect 3ms ָקם ׂשָם ּבָא הִֵקים הּוַקם
3fs מָה ָק. ׂש.ָמָה אָה ּבָ. ימָה הִֵק. הּוְקמָה
2ms ַק.מְּתָ ׂשַ.מְּתָ ָאתָ ּב. ֹוָת הֲִקימ. הּוַק.מְּתָ
2fs ַקמְּתְ ׂשַמּתְ ּבָאת הֲִקימֹות הּוַקמְּתְ
1cs מְּתִי ַק. מְּתִי ׂשַ. אתִי ּבָ. ֹותִי הֲִקימ. מְּתִי הּוַק.
3cp מּו ָק. מּו ׂשָ. ּב.ָאּו ימּו הִֵק. הּוְקמּו
2mp ַקמְּתֶם ׂשַמְֶּתם ּבָאתֶם ֲהִקימֹוֶתם הּוַקמְּתֶם
2fp ַקמְּתֶן ׂשַמְּתֶן ּבָאתֶן הֲִקימֹותֶן הּוַקמְּתֶן
1cp מְנּו ַק. ׂש.ַמְנּו אנּו ּבָ. ֹונּו הֲִקימ. מְנּו הּוַק.

Imperfect 3ms יָקּום יָׂשִים יָבֹוא יִקים יּוַקם
3fs ּתָקּום ּתָׂשִים ּתָבֹוא ּתִקים ּתּוַקם
2ms ּתָקּום ּתָׂשִים ּתָבֹוא ּתִקים ּתּוַקם
2fs ּומִי ּתָק. ּתָׂש.ִימִי ֹואִי ּתָב. ימִי ּתִָק. ּתּוְקמִי
1cs אָקּום אָׂשִים אָבֹוא אִקים אּוַקם
3mp ּומּו יָק. יָׂש.ִימּו ֹואּו יָב. ימּו יִק. יּוְקמּו
3fp ּתְקּומֶ.ינָה ּתְׂשִימ.ֶינָה ֹואנָה ּתָב. ּתְִקימֶ.ינָה מְנָה ּתּוַק.
2mp ּומּו ּתָק. ּתָׂש.ִימּו ֹואּו ּתָב. ימּו ּתִָק. ּתּוְקמּו
2fp ּתְקּומֶ.ינָה ּתְׂשִימ.ֶינָה ֹואנָה ּתָב. ּתְִקימֶ.ינָה מְנָה ּתּוַק.
1cp נָקּום נָׂשִים נָבֹוא נִקים נּוַקם
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Imperative 2ms קּום ׂשִים ּבֹוא הֵָקם
2fs ּומִי ק. ׂש.ִימִי ֹואִי ּב. ימִי הִָק.
2mp ּומּו ק. ׂש.ִימּו ֹואּו ּב. ימּו הִָק.
2fp מְנָה ֹק. מְנָה הֵָק.

Infinitive קּום ׂשִים ּבֹוא הִָקים
Construct ׂשּום

Infinitive קֹום ׂשֹום ּבֹוא הֵָקם
Absolute

Active ms ָקם ׂשָם ּבָא מִקים
Participle fs ָקמָה ׂשָמָה ּבָאָה מְִקימָה

mp ָקמִים ׂשָמִים ּבָאִים מִקימִים
fp ָקמֹות ׂשָמֹות ּבָאֹות מְִקימֹות

Passive ms קּום ׂשִים ּבֹוא מּוָקם
Participle fs מּוֶק.מֶת

mp מּוָקמִים
fp מּוָקמֹות
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Geminate Verbs

Qal (1) Qal (2) Niphal Piel Hiphil Hophal Hithpael

Perfect 3ms סָבַב ּתַם נָסַב הִּלֵל הֵסֵב הּוסַב הִתְּפֵַּלל
3fs בְבָה ס> ּמָה ַּת. ּבָה נָסַ. הִלְלָה הֵס.ֵּבַָה הּוס.ַּבָה הִתְּפַלְלָה
2ms ֹוָת סַּב. ֹוָת ּתַּמ. ֹוָת נְסַּב. הִּלַ.לְָּת ֹוָת הֲסִּב. ֹוָת הּוסַּב. ִהתְּפַַל.ּלְָּת
2fs סַּבֹות ּתַּמֹות נְסַּבֹות הִּלַלְּתְ הֲסִּבֹות הּוסַּבֹות הִתְּפַּלַלְְּת
1cs ֹותִי סַּב. ֹותִי ּתַּמ. ֹותִי נְסַּב. הִּל.ַלְּתִי ֹותִי הֲסִּב. ֹותִי הּוסַּב. ִהתְּפַַל.ּלְּתִי
3cp בְבּו ס> ּמּו ַּת. ּבּו נָסַ. הִלְלּו הֵס.ֵּבּו ּבּו הּוסַ. הִתְּפְַללּו
2mp סַּבֹותֶם ּתַּמֹותֶם נְסַּבֹותֶם הִּלַלְֶּתם הֲסִּבֹותֶם הּוסַּבֹותֶם הִתְּפַּלַלְּתֶם
2fp סַּבֹותֶן ּתַּמֹוֶתן נְסַּבֹותֶן הִּלַלְּתֶן הֲסִּבֹותֶן הּוסַּבֹותֶן הִתְּפַּלַלְּתֶן
1cp ֹונּו סַּב. ֹונּו ּתַּמ. ֹונּו נְסַּב. לְנּו הִּלַ. ֹונּו הֲסִּב. ֹונּו הּוסַּב. ִהתְּפַַל.ּלְנּו

Imperfect 3ms יָסֹב יֵתַם יִּסַב יְהַּלֵל יָסֵב יּוסַב יִתְּפַּלֵל
3fs ּתָסֹב ּתֵתַם ּתִּסַב ּתְהַּלֵל ּתָסֵב ּתּוסַב ּתִתְּפַּלֵל
2ms ּתָסֹב ּתֵתַם ּתִּסַב ּתְהַּלֵל ּתָסֵב ּתּוסַב ּתִתְּפַּלֵל
2fs ּבִי ּתָסֹ. ּמִי ּתֵַת. ּתִּס.ַּבִי ּתְהַלְלִי ּבִי ּתָסֵ. ּבִי ּתּוסַ. ּתִתְּפַלְלִי
1cs אָסֹב אֵתַם אֶּסַב אֲהַּלֵל אָסֵב אּוסַב אֶתְּפַּלֵל
3mp יָס.ֹּבּו ּמּו יֵַת. יִּס.ַּבּו יְהַלְלּו ּבּו יֵָס. יּוס.ַּבּו יִתְּפַלְלּו
3fp ּתְסֻּב.ֶינָה ּתְתַּמ.ֶינָה ּתִּסַּב.ֶינָה ּתְהַּל.ֵלְנָה ּתְסִבֶ.ּינָה ּתּוסַּב.ֶינָה לְנָה ּתִתְּפֵַּל.
2mp ּתָס.ֹּבּו ּמּו ּתֵַת. ּתִּס.ַּבּו ּתְהַלְלּו ּו ּתָס.ֵבּ ּבּו ּתּוסַ. ּתִתְּפְַללּו
2fp ּתְסֻּב.ֶינָה ּתְתַּמ.ֶינָה ּתִּסַּב.ֶינָה ּתְהַּל.ֵלְנָה ּתְסִבֶ.ּינָה ּתּוסַּב.ֶינָה לְנָה ּתִתְּפֵַּל.
1cp נָסֹב נֵתַם נִּסַב נְהַּלֵל נָסֵב נּוסַב נִתְּפַּלֵל
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Imperative 2ms סֹב ּתַם הִּסַב הַּלֵל הָסֵב הִתְּפַּלֵל
2fs ּבִי סֹ. ּמִי ַּת. הִּס.ַּבִי הַלְלִי ּבִי הָסֵ. הִתְּפַלְלִי
2mp ס.ֹּבּו ּמּו ַּת. הִּס.ַּבּו הַלְלּו ּבּו הָסֵ. הִתְּפַלְלּו
2fp ס.ֹבְנָה ּת.ַמְנָה הִּסַּב.ֶינָה הַּל.ֵלְנָה הֲסִבֶ.ּינָה ִהתְּפַּל.ֵלְנָה

Infinitive סֹב ּתֹם הִּסֵב הַּלֵל הָסֵב הִתְּפַּלֵל
Construct

Infinitive סָבֹוב ּתָמֹום הִּסֹב הַּלֵל הָסֵב הִתְּפַּלֵל
Absolute

Active ms סֹבֵב ּתַם מְהַּלֵל מִתְּפַּלֵל
Participle fs סֹבְבָה ּתַּמָה לֶת מְהַּלֶ. מִתְּפַּל.ֶלֶת

mp סֹבְבִים ּתַּמִים מְהַּלְלִים מִתְּפַלְלִים
fp סֹבְבֹות ּתַּמֹות מְהַּלְלֹות מִתְּפַלְלֹות

Passive ms סָבּוב מּוסָב
Participle fs סְבּובָה בֶת מּוסֶ.

mp סְבּובִים מּוסַּבִים
fp סְבּובֹות מּוסַּבֹות
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