
THE NIPHAL STEM 

 Strong I-Gutt. II-Gutt. III-Gutt. III-Aleph III-He I-Nun I-Yod Hollow Geminate
 be killed be forsaken be chosen be sent be found be uncovered be delivered be inhabited be established be surrounded

P 3ms ָנַסב ָנכֹון ַׁשבֹונ לַּצִנ הָלִנְג ָצאִנְמ ִנְׁשַלח ַחרִנְב ַזבֶנֱע ִנְקַטל 
P 3fs הָתִנְגְל ִנְמְצָאה ִנְׁשְלָחה ָרהֲחִנְב ְזָבהֶנֶֽע ִנְקְטָלה ָּבה ָנ֫כֹוָנה ְׁשָבהֹונ ָלהְּצִנ  ָנַס֫
P 2ms ְלָּת ְבָּתֶנֱֽע ִנְקַט֫ ְרָּת ַז֫ ְחָּת ִנְבַח֫ אָתִנְמ ִנְׁשַל֫ יָתִנְג ֵצ֫ ְבָּתֹונ ָּתְלַּצִ֫נ ֵל֫  ְנַסּ֫בֹוָת ְנכּו֫נֹוָת ַׁש֫
P 2fs אתִנְמ ִנְׁשַלְחְּת ִנְבַחרְּת ַזְבְּתֶנֱע ִנְקַטְלְּת  ְנַסּבֹות ְנכּונֹוְת ַׁשְבְּתֹונ ְלְּתַּצִנ ֵליתִנְג ֵצ֫
P 1cs ְלִּתי ִנְקַט֫ ְבִּתיֶנֱע ַז֫ רִּתי ִנְבַח֫ ְחִּתי ִנְׁשַל֫ אִתיִנְמ ֵצ֫ יִתיִנְג ֵל֫ ְבִּתיֹונ יְלִּתַּצִ֫נ ַׁש֫ ְנכּו֫נֹוִתי ְנַסּ֫בֹוִתי
P 3cp ּבּו ָנ֫כֹונּו ְׁשבּוֹונ לּוְּצִנ ּולִנְג ִנְמְצאּו ִנְׁשְלחּו רּוֲחִנְב ְזבּוֶנֶע ִנְקְטלּו  ָנַס֫
P 2mp ִנְקַטְלֶּתם ַזְבֶּתםֶנֱע ִנְבַחְרֶּתם ִנְׁשַלְחֶּתם ֵצאֶתםִנְמ ֵליֶתםִנְג ְלֶּתםַּצִנ ַׁשְבֶּתםֹונ ְנכּונֹוֶתם ְנַסּבֹוֶתם
P 2fp ִנְקַטְלֶּתן ַזְבֶּתןֶנֱע ִנְבַחְרֶּתן ִנְׁשַלְחֶּתן ֵצאֶתןִנְמ ֵליֶתןִנְג ַׁשְבֶּתןֹונ ְלֶּתןַּצִנ ְנכּונֹוֶתן  ְנַסּבֹוֶתן
P 1cp ְלנּו ְבנּוֶנֱע ִנְקַט֫ ְרנּו ַז֫ ְחנּו ִנְבַח֫ אִנְמ ִנְׁשַל֫ יִנְג נּוֵצ֫  ְנַסּ֫בֹונּו ְנכּו֫נֹונּו ְבנּוַׁשֹ֫ונ ְלנּוַּצִ֫נ נּוֵל֫

I 3ms ִיַּסב ִיּכֹון ֵׁשבָּוִי ִיָּנֵצל הֶלִיָּג ִיָּמֵצא חַלִיָּׁש ִיָּבֵחר ֵזבֵיָע ִיָּקֵטל 
I 3fs ַּסבִּת ִּתּכֹון ֵׁשבָּוִּת ִּתָּנֵצל הֶלִּתָּג ִּתָּמֵצא חַלִּתָּׁש ִּתָּבֵחר ֵזבֵּתָע ִּתָּקֵטל 
I 2ms ִּתַּסב ִּתּכֹון ֵׁשבָּוִּת ִּתָּנֵצל הֶלִּתָּג ִּתָּמֵצא חַלִּתָּׁש ִּתָּבֵחר ֵזבֵּתָע ִּתָּקֵטל 
I 2fs ְטִלי ְלִחי ִריֲחִּתָּבֽ ְזִביֵּתָעֽ ִּתָּקֽ ְצִאי ִּתָּׁשֽ ִּבי ִּתּ֫כֹוִני ְׁשִביָּוִּֽת ִּתָּנְֽצִלי יִלִּתָּג ִּתָּמֽ  ִּתַּס֫
I 1cs ֶאַּסב ֶאּכֹון ֵׁשבָּוִא ֶאָּנֵצל הֶלֶאָּג ֶאָּמֵצא חַלֶאָּׁש ֶאָּבֵחר ֵזבֵאָע לֶאָּקֵט 
I 3mp ְטלּו ְלחּו רּוֲחִּיָּבֽ ְזבּוֵיָעֽ ִיָּקֽ ְצאּו ִיָּׁשֽ ּבּו ִיּ֫כֹונּו ְׁשבּוָּוִֽי ִיָּנְֽצלּו ּולִיָּג ִיָּמֽ  ִיַּס֫
I 3fp ְלָנה ִּתָּקַט֫ ְבָנהֵּתָע ַז֫ ְרָנה ִּתָּבַח֫ ְחָנהַלִּ֫תָּׁש אִּתָּמֽ ָנהֶצ֫ יִּתָּג ָנהֶל֫ ְלָנה ִּתָּנַצ֫ ַׁשְבָנהָּוִּת יָנה ִּתּ֫כֹוָּנה ִּתַּסֶּב֫
I 2mp ְטלּו ְלחּו רּוֲחִּתָּבֽ ְזבּוֵּתָעֽ ִּתָּקֽ ְצאּו ִּתָּׁשֽ ּבּו ִּתּ֫כֹונּו ְׁשבּוָּוִּֽת ִּתָּנְֽצלּו ּולִּתָּג ִּתָּמֽ  ִּתַּס֫
I 2fp ְלָנ הִּתָּקַט֫ ְבָנהֵּתָע ַז֫ ְרָנה ִּתָּבַח֫ ְחָנהַלִּ֫תָּׁש אִּתָּמֽ ָנהֶצ֫ יִּתָּג ָנהֶל֫ ְלָנה ִּתָּנַצ֫ ַׁשְבָנהָּוִּת יָנה ִּתּ֫כֹוָּנה ִּתַּסֶּב֫
I 1cp ִנַּסב ִנּכֹון ֵׁשבָּוִנ ִנָּנֵצל הֶלִנָּג ִנָּמֵצא חַלִנָּׁש ִנָּבֵחר ֵזבֵנָע ִנָּקֵטל 

V 2ms ִהַּסב ִהּכֹון ֵׁשבָּוִה ִהָּנֵצל ִהָּגֵלה ִהָּמֵצא חַלִהָּׁש ִהָּבֵחר ֵזבֵהָע ִהָּקֵטל 
V 2fs ְטִלי ְלִחי ִריֲחִהָּבֽ ְזִביֵהָעֽ ִהָּקֽ ְצִאי ִהָּׁשֽ ִּבי ִהּ֫כֹוִני ְׁשִביָּוִֽה ִהָּנְֽצִלי יִלִהָּג ִהָּמֽ  ִהַּס֫
V 2mp ְטלּו ְלחּו רּוֲחִהָּבֽ ְזבּוֵהָעֽ ִהָּקֽ ְצאּו ִהָּׁשֽ ּבּו ִהּ֫כֹונּו ְׁשבּוָּוִֽה ִהָּנְֽצלּו ּולּהָּג ִהָּמֽ  ִהַּס֫
V 2fp ְלָנה ִהָּקַט֫ ְבָנהֵהָע ַז֫ ְרָנה ִהָּבַח֫ ְחָנה ִהָּׁשַל֫ אִהָּמֽ ָנהֶצ֫ יִהָּג ָנהֶל֫ ְלָנה ִהָּנַצ֫ ַׁשְבָנהָּוִה יָנה ִהּ֫כֹוָּנה ִהַּסֶּב֫

N Cstr תִהָּגלֹו ִהָּמֵצא חַלִהָּׁש ִהָּבֵחר ֵזבֵהָע ֵטלִהָּק  ִהֵּסב ִהּכֹון ִהָּוֵׁשב ִהָּנֵצל
N Abs ִהֹּסב ִהּכֹון ֵׁשבָּוִה ִהָּנֵצל ֵלהִהָּג ֵצאִהָּמ ֵלַחִהָּׁש  זֹובֵהָע ִהָּקֹטל 
     ִנְגֹלה ִנְמצֹא ַחִנְׁשלֹו ִנְבחוֹר זֹובַנֲע ִנְקֹטל 

APt msa           
APt fsa           
APt mpa           
APt fpa           

PPt msa ָנכֹון נֹוָׁשב לָּצִנ הֶלִנְג ִנְמָצא ִנְׁשָלח ִנְבָחר ָזבֶנֱע ִנְקָטל  
PPt fsa ֶבתֶנֱע הִנְקָטָל ֶרת ֶז֫ ַחִנְׁש ִנְבֶח֫ ֶבת ֶלתֶּצִ֫נ הָלִנְג ְמָצָאהִנ תַל֫   ? נֹוֶׁש֫
PPt mpa יםִנְקָטִל ָזִביםֶנֱע ִנְבָחִרים ִנְמָצִאים ִנְׁשָלִחים נֹוָׁשִבים ִליםָּצִנ יםִלִנְג ?  
PPt fpa ֹותִנְקָטל ָזבֹותֶנֱע ִנְבָחרֹות ִנְׁשָלחֹות ִנְמָצאֹות נֹוָׁשבֹות לֹותָּצִנ ֹותלִנְג ?  

vcImp ַוִּיַּסב ַוִּיּכֹון ֵׁשבָּוַוִּי ַוִּיָּנֵצל לַוִּיָּג  חַלַוִּיָּׁש ַוִּיָּבֵחר ֵזבֵּיָעַו ֵטלַוִּיָּק 
Juss ִיַּסב ִיּכֹון ֵׁשבָּוִי ִיָּנֵצל לִיָּג  חַלִיָּׁש ִיָּבֵחר ֵזבֵיָע ִיָּקֵטל 
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P 3ms ָנַסב ָנכֹון ַׁשבֹונ לַּצִנ הָלִנְג ָצאִנְמ ִנְׁשַלח ִנְבַחר ַזבֶנֱע ִנְקַטל 
P 3fs הָתִנְגְל ִנְמְצָאה ִנְׁשְלָחה ָרהֲחִנְב ְזָבהֶנֶֽע ִנְקְטָלה ָּבה ָנ֫כֹוָנה ְׁשָבהֹונ ָלהְּצִנ  ָנַס֫
P 2ms ְלָּת ְבָּתֶנֱֽע ִנְקַט֫ ְרָּת ַז֫ ְחָּת ִנְבַח֫ אָתִנְמ ִנְׁשַל֫ יָתִנְג ֵצ֫ ְבָּתֹונ ְלָּתַּצִ֫נ ֵל֫  ֹוָתְנַסּ֫ב ְנכּו֫נֹוָת ַׁש֫
P 2fs אתִנְמ ִנְׁשַלְחְּת ִנְבַחרְּת ַזְבְּתֶנֱע ִנְקַטְלְּת  ְנַסּבֹות ְנכּונֹוְת ַׁשְבְּתֹונ ְלְּתַּצִנ ֵליתִנְג ֵצ֫
P 1cs ְלִּתי ִנְקַט֫ ְבִּתיֶנֱע ַז֫ רִּתי ִנְבַח֫ ְחִּתי ִנְׁשַל֫ אִתיִנְמ ֵצ֫ יִתיִנְג ֵל֫ ְבִּתיֹונ ְלִּתיַּצִ֫נ ַׁש֫ ְנכּו֫נֹוִתי ֹוִתיְנַסּ֫ב
P 3cp ּבּו ָנ֫כֹונּו ְׁשבּוֹונ לּוְּצִנ ּולִנְג ִנְמְצאּו ִנְׁשְלחּו רּוֲחִנְב ְזבּוֶנֶע ִנְקְטלּו  ָנַס֫
P 2mp ִנְקַטְלֶּתם ַזְבֶּתםֶנֱע ִנְבַחְרֶּתם ִנְׁשַלְחֶּתם ֵצאֶתםִנְמ ֵליֶתםִנְג ְלֶּתםַּצִנ ַׁשְבֶּתםֹונ ְנכּונֹוֶתם ְנַסּבֹוֶתם
P 2fp ְלֶּתןִנְקַט ַזְבֶּתןֶנֱע ִנְבַחְרֶּתן ִנְׁשַלְחֶּתן ֵצאֶתןִנְמ ֵליֶתןִנְג ַׁשְבֶּתןֹונ ְלֶּתןַּצִנ ְנכּונֹוֶתן  ְנַסּבֹוֶתן
P 1cp ְלנּו ְבנּוֶנֱע ִנְקַט֫ ְרנּו ַז֫ ְחנּו ִנְבַח֫ אִנְמ ִנְׁשַל֫ יִנְג נּוֵצ֫ ְבנּוֹונ ְלנּוַּצִ֫נ נּוֵל֫  ְנַסּ֫בֹונּו ְנכּו֫נֹונּו ַׁש֫

I 3ms ִיַּסב ִיּכֹון ֵׁשבָּוִי ִיָּנֵצל הֶלִיָּג ִיָּמֵצא חַלִיָּׁש ִיָּבֵחר ֵזבֵיָע ִיָּקֵטל 
I 3fs ִּתַּסב ִּתּכֹון ֵׁשבָּוִּת ִּתָּנֵצל הֶלִּתָּג ִּתָּמֵצא חַלִּתָּׁש ִּתָּבֵחר ֵזבֵּתָע ִּתָּקֵטל 
I 2ms ִּתַּסב ִּתּכֹון ֵׁשבָּוִּת ִּתָּנֵצל הֶלִּתָּג ִּתָּמֵצא חַלִּתָּׁש ֵחרִּתָּב ֵזבֵּתָע ִּתָּקֵטל 
I 2fs ְטִלי ְלִחי ִריֲחִּתָּבֽ ְזִביֵּתָעֽ ִּתָּקֽ ְצִאי ִּתָּׁשֽ ִּבי ִּתּ֫כֹוִני ְׁשִביָּוִּֽת ִּתָּנְֽצִלי יִלִּתָּג ִּתָּמֽ  ִּתַּס֫
I 1cs ֶאַּסב ֶאּכֹון ֵׁשבָּוִא ֶאָּנֵצל הֶלֶאָּג אֶאָּמֵצ חַלֶאָּׁש ֶאָּבֵחר ֵזבֵאָע ֶאָּקֵטל 
I 3mp ְטלּו ְלחּו רּוֲחִּיָּבֽ ְזבּוֵיָעֽ ִיָּקֽ ְצאּו ִיָּׁשֽ ּבּו ִיּ֫כֹונּו ְׁשבּוָּוִֽי ִיָּנְֽצלּו ּולִיָּג ִיָּמֽ  ִיַּס֫
I 3fp ְלָנה ִּתָּקַט֫ ְבָנהֵּתָע ַז֫ ְרָנה ִּתָּבַח֫ ְחָנהַלִּ֫תָּׁש ָנהאֶצִּ֫תָּמֽ יִּתָּג ָנהֶל֫ ְלָנה ִּתָּנַצ֫ ַׁשְבָנהָּוִּת יָנה ִּתּ֫כֹוָּנה ִּתַּסֶּב֫
I 2mp ְטלּו ְלחּו רּוֲחִּתָּבֽ ְזבּוֵּתָעֽ ִּתָּקֽ ְצאּו ִּתָּׁשֽ ּבּו ִּתּ֫כֹונּו ְׁשבּוָּוִּֽת ִּתָּנְֽצלּו ּולִּתָּג ִּתָּמֽ  ִּתַּס֫
I 2fp ְלָנה ִּתָּקַט֫ ְבָנהֵּתָע ַז֫ ְרָנה ִּתָּבַח֫ ְחָנהַלִּ֫תָּׁש אִּתָּמֽ ָנהֶצ֫ יִּתָּג ָנהֶל֫ ְלָנה ִּתָּנַצ֫ ַׁשְבָנהָּוִּת יָנה ִּתּ֫כֹוָּנה ִּתַּסֶּב֫
I 1cp ִנַּסב ִנּכֹון ֵׁשבָּוִנ ִנָּנֵצל הֶלִנָּג ִנָּמֵצא חַלִנָּׁש ִנָּבֵחר ֵזבֵנָע ִנָּקֵטל 

V 2ms ִהַּסב ִהּכֹון ֵׁשבָּוִה ִהָּנֵצל ִהָּגֵלה ִהָּמֵצא חַלִהָּׁש ִהָּבֵחר ֵזבֵהָע ִהָּקֵטל 
V 2fs ְטִלי ְלִחי ִריֲחִהָּבֽ ְזִביֵהָעֽ ִהָּקֽ ְצִאי ִהָּׁשֽ ִּבי ִהּ֫כֹוִני ְׁשִביָּוִֽה ִהָּנְֽצִלי יִלִהָּג ִהָּמֽ  ִהַּס֫
V 2mp ְטלּו ְלחּו רּוֲחִהָּבֽ ְזבּוֵהָעֽ ִהָּקֽ ְצאּו ִהָּׁשֽ ּבּו ִהּ֫כֹונּו ְׁשבּוָּוִֽה ִהָּנְֽצלּו ּולּהָּג ִהָּמֽ  ִהַּס֫
V 2fp ְלָנה ִהָּקַט֫ ְבָנהֵהָע ַז֫ ְרָנה ִהָּבַח֫ ְחָנה ִהָּׁשַל֫ אִהָּמֽ ָנהֶצ֫ יִהָּג ָנהֶל֫ ְלָנה ִהָּנַצ֫ ַׁשְבָנהָּוִה יָנה ִהּ֫כֹוָּנה ִהַּסֶּב֫

N Cstr תִהָּגלֹו ִהָּמֵצא חַלָּׁשִה ִהָּבֵחר ֵזבֵהָע ֵטלִהָּק  ִהֵּסב ִהּכֹון ִהָּוֵׁשב ִהָּנֵצל
N Abs ִהֹּסב ִהּכֹון ֵׁשבָּוִה ִהָּנֵצל ֵלהִהָּג ֵצאִהָּמ ַחֵלִהָּׁש  זֹובֵהָע ִהָּקֹטל 
     ִנְגֹלה ִנְמצֹא ַחִנְׁשלֹו ִנְבחוֹר זֹובַנֲע ִנְקֹטל 

APt msa           
APt fsa           
APt mpa           
APt fpa           

PPt msa ָנכֹון נֹוָׁשב לָּצִנ הֶלִנְג ִנְמָצא ִנְׁשָלח ִנְבָחר ָזבֶנֱע ִנְקָטל  
PPt fsa ֶבתֶנֱע הִנְקָטָל ֶרת ֶז֫ ַחִנְׁש ִנְבֶח֫ ֶבת ֶלתֶּצִ֫נ הָלִנְג ִנְמָצָאה תַל֫   ? נֹוֶׁש֫
PPt mpa יםִנְקָטִל ָזִביםֶנֱע ִנְבָחִרים ִנְמָצִאים ִנְׁשָלִחים נֹוָׁשִבים ִליםָּצִנ יםִלִנְג ?  
PPt fpa ֹותִנְקָטל ָזבֹותֶנֱע ִנְבָחרֹות ִנְׁשָלחֹות ִנְמָצאֹות נֹוָׁשבֹות לֹותָּצִנ ֹותלִנְג ?  

vcImp ַוִּיַּסב ַוִּיּכֹון ֵׁשבָּוַוִּי ַוִּיָּנֵצל לַוִּיָּג  חַלַוִּיָּׁש ַוִּיָּבֵחר ֵזבֵּיָעַו ֵטלַוִּיָּק 
Juss ִיַּסב ִיּכֹון ֵׁשבָּוִי ִיָּנֵצל לִיָּג  חַלִיָּׁש ִיָּבֵחר ֵזבֵיָע ִיָּקֵטל 



THE NIPHAL STEM 
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P 3ms ָנַסב ָנכֹון נֹוַׁשב ִנַּצל ִנְגָלה ִנְמָצא ִנְׁשַלח ִנְבַחר ֶנֱעַזב ִנְקַטל 
P 3fs ִנְגְלָתה ִנְמְצָאה ִנְׁשְלָחה ִנְבֲחָרה ֶנֶֽעְזָבה הִנְקְטָל ָּבה ָנ֫כֹוָנה נֹוְׁשָבה ִנְּצָלה  ָנַס֫
P 2ms ְלָּת ְבָּת ִנְקַט֫ ְרָּת ֶנֱֽעַז֫ ְחָּת ִנְבַח֫ אָת ִנְׁשַל֫ יָת ִנְמֵצ֫ ְלָּת ִנְגֵל֫ ְבָּת ִנַּצ֫  ְנַסּ֫בֹוָת ְנכּו֫נֹוָת נֹוַׁש֫
P 2fs את ִנְׁשַלְחְּת ִנְבַחרְּת ֶנֱעַזְבְּת ִנְקַטְלְּת  ְנַסּבֹות ְנכּונֹוְת נֹוַׁשְבְּת ִנַּצְלְּת ִנְגֵלית ִנְמֵצ֫
P 1cs ְלִּתי ִנְקַט֫ ְבִּתי ֶנֱעַז֫ רִּתי ִנְבַח֫ ְחִּתי ִנְׁשַל֫ אִתי ִנְמֵצ֫ יִתי ִנְגֵל֫ ְלִּתי ְבִּתי ִנַּצ֫ נֹוַׁש֫ ְנכּו֫נֹוִתי ְנַסּ֫בֹוִתי
P 3cp ּבּו ָנ֫כֹונּו נֹוְׁשבּו ִנְּצלּו ִנְגלּו ִנְמְצאּו ִנְׁשְלחּו ְבֲחרּוִנ ֶנֶעְזבּו ִנְקְטלּו  ָנַס֫
P 2mp ִנְקַטְלֶּתם ֶנֱעַזְבֶּתם ִנְבַחְרֶּתם ִנְׁשַלְחֶּתם ִנְמֵצאֶתם ִנְגֵליֶתם ִנַּצְלֶּתם נֹוַׁשְבֶּתם ְנכּונֹוֶתם ְנַסּבֹוֶתם
P 2fp ִנְקַטְלֶּתן ֶנֱעַזְבֶּתן ִנְבַחְרֶּתן ַלְחֶּתןִנְׁש ִנְמֵצאֶתן ִנְגֵליֶתן נֹוַׁשְבֶּתן ִנַּצְלֶּתן ְנכּונֹוֶתן  ְנַסּבֹוֶתן
P 1cp ְלנּו ְבנּו ִנְקַט֫ ְרנּו ֶנֱעַז֫ ְחנּו ִנְבַח֫ אנּו ִנְׁשַל֫ ינּו ִנְמֵצ֫ ְלנּו ִנְגֵל֫ ְבנּו ִנַּצ֫  ְנַסּ֫בֹונּו ְנכּו֫נֹונּו נֹוַׁש֫

I 3ms ִיַּסב ִיּכֹון ִיָּוֵׁשב ִיָּנֵצל ִיָּגֶלה ִיָּמֵצא ִיָּׁשַלח ִיָּבֵחר ֵיָעֵזב ֵטלִיָּק 
I 3fs ִּתַּסב ִּתּכֹון ִּתָּוֵׁשב ִּתָּנֵצל ִּתָּגֶלה ִּתָּמֵצא ִּתָּׁשַלח ִּתָּבֵחר ֵּתָעֵזב ִּתָּקֵטל 
I 2ms ִּתַּסב ִּתּכֹון ִּתָּוֵׁשב ָּנֵצלִּת ִּתָּגֶלה ִּתָּמֵצא ִּתָּׁשַלח ִּתָּבֵחר ֵּתָעֵזב ִּתָּקֵטל 
I 2fs ְטִלי ְזִבי ִּתָּקֽ ֲחִרי ֵּתָעֽ ְלִחי ִּתָּבֽ ְצִאי ִּתָּׁשֽ ִּבי ִּתּ֫כֹוִני ִּתָּוְֽׁשִבי ִּתָּנְֽצִלי ִּתָּגִלי ִּתָּמֽ  ִּתַּס֫
I 1cs ֶאַּסב ןֶאּכֹו ִאָּוֵׁשב ֶאָּנֵצל ֶאָּגֶלה ֶאָּמֵצא ֶאָּׁשַלח ֶאָּבֵחר ֵאָעֵזב ֶאָּקֵטל 
I 3mp ְטלּו ְזבּו ִיָּקֽ ֲחרּו ֵיָעֽ ְלחּו ִּיָּבֽ ְצאּו ִיָּׁשֽ ּבּו ִיּ֫כֹונּו ִיָּוְֽׁשבּו ִיָּנְֽצלּו ִיָּגלּו ִיָּמֽ  ִיַּס֫
I 3fp ְלָנה ִּתָּקַט֫ ְבָנה ֵּתָעַז֫ ְרָנה ִּתָּבַח֫ ְחָנה ִּתָּׁשַל֫ אָנה ֶצ֫ ִּתָּמֽ יָנה ִּתָּגֶל֫ ְלָנה ִּתָּנַצ֫ הִּתָּוַׁשְבָנ יָנה ִּתּ֫כֹוָּנה ִּתַּסֶּב֫
I 2mp ְטלּו ְזבּו ִּתָּקֽ ֲחרּו ֵּתָעֽ ְלחּו ִּתָּבֽ ְצאּו ִּתָּׁשֽ ּבּו ִּתּ֫כֹונּו ִּתָּוְֽׁשבּו ִּתָּנְֽצלּו ִּתָּגלּו ִּתָּמֽ  ִּתַּס֫
I 2fp ְלָנה ִּתָּקַט֫ ְבָנה ֵּתָעַז֫ ְרָנה ִּתָּבַח֫ ְחָנה ִּתָּׁשַל֫ אָנה ֶצ֫ ִּתָּמֽ י ָנהִּתָּגֶל֫ ְלָנה ִּתָּנַצ֫ ִּתָּוַׁשְבָנה יָנה ִּתּ֫כֹוָּנה ִּתַּסֶּב֫
I 1cp ִנַּסב ִנּכֹון ִנָּוֵׁשב ִנָּנֵצל ִנָּגֶלה ִנָּמֵצא ִנָּׁשַלח ִנָּבֵחר ֵנָעֵזב ִנָּקֵטל 

V 2ms ִהַּסב ִהּכֹון ָּוֵׁשבִה ִהָּנֵצל ִהָּגֵלה ִהָּמֵצא ִהָּׁשַלח ִהָּבֵחר ֵהָעֵזב ִהָּקֵטל 
V 2fs ְטִלי ְזִבי ִהָּקֽ ֲחִרי ֵהָעֽ ְלִחי ִהָּבֽ ְצִאי ִהָּׁשֽ ִּבי ִהּ֫כֹוִני ִהָּוְֽׁשִבי ִהָּנְֽצִלי ִהָּגִלי ִהָּמֽ  ִהַּס֫
V 2mp ְטלּו ְזבּו ִהָּקֽ ֲחרּו ֵהָעֽ ְלחּו ִהָּבֽ ְצאּו ִהָּׁשֽ ּבּו ִהּ֫כֹונּו ִהָּוְֽׁשבּו ִהָּנְֽצלּו ּהָּגלּו ִהָּמֽ  ִהַּס֫
V 2fp ְלָנה ִהָּקַט֫ ְבָנה ֵהָעַז֫ ְרָנה ִהָּבַח֫ ְחָנה ִהָּׁשַל֫ אָנה ֶצ֫ ִהָּמֽ יָנה ִהָּגֶל֫ ְלָנה ִהָּנַצ֫ ִהָּוַׁשְבָנה יָנה ִהּ֫כֹוָּנה ִהַּסֶּב֫

N Cstr ִהָּגלֹות ִהָּמֵצא ִהָּׁשַלח ִהָּבֵחר ֵהָעֵזב ֵטלִהָּק  ִהֵּסב ִהּכֹון ִהָּוֵׁשב ִהָּנֵצל
N Abs ִהֹּסב ִהּכֹון ִהָּוֵׁשב ִהָּנֵצל ִהָּגֵלה ִהָּמֵצא ִהָּׁשֵלַח  ֵהָעזֹוב ִהָּקֹטל 
     ִנְגֹלה ִנְמצֹא ִנְׁשלֹוַח ִנְבחוֹר ַנֲעזֹוב ִנְקֹטל 

APt msa           
APt fsa           
APt mpa           
APt fpa           

PPt msa ָנכֹון נֹוָׁשב ִנָּצל ִנְגֶלה ִנְמָצא ִנְׁשָלח ִנְבָחר ֶנֱעָזב ִנְקָטל  
PPt fsa ֶבת הִנְקָטָל ֶרת ֶנֱעֶז֫ ַחת ִנְבֶח֫ ֶלת ִנְגָלה ִנְמָצָאה ִנְׁשַל֫ ֶבת ִנֶּצ֫   ? נֹוֶׁש֫
PPt mpa יםִנְקָטִל ֶנֱעָזִבים ְבָחִריםִנ ִנְמָצִאים ִנְׁשָלִחים נֹוָׁשִבים ִנָּצִלים ִנְגִלים ?  
PPt fpa ֹותִנְקָטל ֶנֱעָזבֹות ִנְבָחרֹות ִנְׁשָלחֹות ִנְמָצאֹות נֹוָׁשבֹות ִנָּצלֹות ִנְגלֹות ?  

vcImp ַוִּיַּסב ַוִּיּכֹון ַוִּיָּוֵׁשב ַוִּיָּנֵצל ַוִּיָּגל  ַוִּיָּׁשַלח ַוִּיָּבֵחר ַוֵּיָעֵזב ֵטלַוִּיָּק 
Juss ִיַּסב ִיּכֹון ִיָּוֵׁשב ִיָּנֵצל ִיָּגל  ִיָּׁשַלח ִיָּבֵחר ֵיָעֵזב ִיָּקֵטל 




