
THE HIPHIL STEM 

 Strong I-Gutt. III-Gutt. III-Aleph III-He I-Nun I-Vav I-Yod Hollow Geminate
 cause to kill station, set send attain, present take into exile rescue, recover set, place rejoice, do good raise turn

P 3ms ֵהֵסב ֵהִקים ִטיבֵהי ִׁשיבֹוה ילִּצִה ָלהִהְג ִהְמִציא ִהְׁשִליַח ִמידֶהֱע ִהְקִטיל 
P 3fs יָלה ִהְקִט֫ יָדהֶהֱע ִמ֫ יָחה ִהְׁשִל֫ ִהְמִציָאה יָלהִּצִ֫ה ְלָתהִהְג יָבהֹוה ִׁש֫ יָבהֵהי ָּבה היָמֵהִק֫ ִט֫  ֵהֵס֫
P 2ms ְלָּת ְדָּתֶהֱע ִהְקַט֫ ְחָּת ַמ֫ אָתִהְמ ִהְׁשַל֫ יָתִהְג ֵצ֫ ְבָּתֹוה ְלָּתַּצִ֫ה ִל֫ ְבָּתֵהי ַׁש֫  ֲהִסּ֫בֹוָת ֹוָתֲהִקי֫מ ַט֫
P 2fs ֲהִסּבֹות ֹותֲהִקימ ַטְבְּתֵהי ַׁשְבְּתֹוה ְלְּתַּצִה ִליתִהְג ֵצאתִהְמ ְּתַחִהְׁשַל֫ ַמְדְּתֶהֱע ִהְקַטְלְּת 
P 1cs ְלִּת יִהְקַט֫ ְדִּתיֶהֱע ַמ֫ ְחִּתיִהְׁש ַל֫ אִתיִהְמ ֵצ֫ יִתיִהְג ְלִּתיַּצִ֫ה ִל֫ ְבִּתיֹוה ַׁש֫ ְבִּתיֵהי  ֲהִסּ֫בֹוִתי ֲהִקי֫מֹוִתי ַט֫
P 3cp ילּו ידּוֶהֱע ִהְקִט֫ יחּו ִמ֫ יאּו ִהְׁשִל֫ יבּוֹוה ילּוִּצִ֫ה לּוִהְג ִהְמִצ֫ יבּוֵהי ִׁש֫ ּבּו ּוימִקֵ֫ה ִט֫  ֵהֵס֫
P 2mp ִהְקַטְלֶּתם ַמְדֶּתםֶהֱע ַלְחֶּתםִהְׁש ֵצאֶתםִהְמ ִליֶתםִהְג ְלֶּתםַּצִה ַׁשְבֶּתםֹוה ַטְבֶּתםֵהי ֹוֶתםֲהִקימ ֲהִסּבֹוֶתם
P 2fp ִהְקַטְלֶּתן ַמְדֶּתןֶהֱע ִהְׁשַלְחֶּתן ֵצאֶתןִהְמ ְלֶּתןַּצִה ִליֶתןִהְג ַׁשְבֶּתןֹוה  ֲהִסּבֹוֶתן ֲהִקימֹוֶתן ַטְבֶּתןֵהי
P 1cp ְלנּו ְדנּוֶהֱע ִהְקַט֫ ְחנּוִה ַמ֫ אנּוִהְמ ְׁשַל֫ ינּוִהְג ֵצ֫ ְבנּוֹוה ְלנּוַּצִ֫ה ִל֫ ְבנּוֵהי ַׁש֫  ֲהִסּ֫בֹונּו ֲהִקי֫מֹונּו ַט֫
I 3ms ָיֵסב ָיִקים ִטיבֵיי ִׁשיבֹוי ילִּצַי ֶלהַיְג ַיְמִציא ַיְׁשִליַח ִמידֲעַי ַיְקִטיל 
I 3fs ָּתֵסב ָּתִקים ִטיבֵּתי ִׁשיבֹוּת ילִּצַּת ֶלהַּתְג ַּתְמִציא ַּתְׁשִליַח ִמידֲעַּת ַּתְקִטיל 
I 2ms ָּתֵסב ָּתִקים ִטיבֵּתי ִׁשיבֹוּת ילִּצַּת ֶלהַּתְג ַּתְמִציא ַּתְׁשִליַח ִמידֲעַּת ַּתְקִטיל 
I 2fs יִלי יִדיֲעַּת ַּתְקִט֫ יִחי ִמ֫ יִאי ַּתְׁשִל֫ יִבֹוּת יִליִּצַּ֫ת ִליַּתְג ַּתְמִצ֫ יִביֵּתי יִׁש֫ יִמי ִט֫ ִּבי ָּתִק֫  ָּתֵס֫
I 1cs ָאֵסב ָאִקים ִטיבֵאי ִׁשיבֹוא ילִּצַא ֶלהַאְג ַאְמִציא ַאְׁשִליַח ִמידֲעַא ַאְקִטיל 
I 3mp ילּו ידּוֲעַי ַיְקִט֫ יחּו ִמ֫ יאּו ַיְׁשִל֫ יבּוֹוי ילּוִּצַ֫י לּוַיְג ַיְמִצ֫ יבּוֵיי ִׁש֫ ימּו ִט֫ ּבּו ָיִק֫  ָיֵס֫
I 3fp ְלָנהַּתְק ֵט֫ ְדָנהֲעַּת ֵמ֫ ְחָנהַלַּ֫תְׁש אַּתְמ ָנהֶצ֫ יָנהַּתְג ֶל֫ ְלָנהֵּצַּ֫ת ְבָנהֹוּת ֵׁש֫ ְבָנהֵּתי יָנה ֵט֫ יָנה ְּתִקיֶמ֫  ְּתִסֶּב֫
I 2mp ילּו ידּוֲעַּת ַּתְקִט֫ יחּו ִמ֫ יאּו ַּתְׁשִל֫ יבּוֹוּת ילּוִּצַּ֫ת לּוַּתְג ַּתְמִצ֫ יבּוֵּתי ִׁש֫ ימּו ִט֫  ּבּוָּתֵס֫ ָּתִק֫
I 2fp ְלָנה ַּתְקֵט֫ ְדָנהֲעַּת ֵמ֫ ְחָנהַלַּ֫תְׁש אַּתְמ ָנהֶצ֫ יָנהַּתְג ֶל֫ ְלָנהֵּצַּ֫ת ְבָנהֹוּת ֵׁש֫ ְבָנהֵּתי יָנה ֵט֫ יָנה ְּתִקיֶמ֫  ְּתִסֶּב֫
I 1cp ָנֵסב ָנִקים ִטיבֵני ִׁשיבֹונ ילִּצַנ ֶלהַנְג ַנְמִציא ַנְׁשִליַח ִמידֲעַנ ַנְקִטיל 
V 2ms ָהֵסב ָהֵקם ֵטבֵהי ֵׁשבֹוה לֵּצַה ַהְגֵלה ַהְמֵצא חַלַהְׁש ֵמדֲעַה ַהְקֵטל 
V 2fs יִלי יִדיֲעַה ַהְקִט֫ יִחי ִמ֫ יִאי ַהְׁשִל֫ יִביֹוה יִליִּצַ֫ה ִליַהְג ַהְמִצ֫ יִביֵהי ִׁש֫ יִמי ִט֫ ִּבי ָהִק֫  ָהֵס֫
V 2mp ילּו ידּוֲעַה ַהְקִט֫ יחּו ִמ֫ יבּוֹוה ילּוִּצַ֫ה לּוַהְג ְמִציאּוַה ַהְׁשִל֫ יבּוֵהי ִׁש֫ ימּו ִט֫ ּבּו ָהִק֫  ָהֵס֫
V 2fp ְלָנה ַהְק֫טֵ ְדָנהֲעַה ֵמ֫ ְחָנהַלַ֫הְׁש ָנהאֶצַ֫הְמ יָנהַהְג ְלָנהֵּצַ֫ה ֶל֫ ְבָנהֹוה ֵׁש֫ ְבָנהֵהי ְמָנה ֵט֫ יָנה ָהֵק֫  ְהִסֶּב֫
N Cstr ָהֵסב ָהִקים ִטיבֵהי ִׁשיבֹוה ילִּצַה לֹותַהְג ַהְמִציא ַהְׁשִליַח ִמידֲעַה ַהְקִטיל 
N Abs ָהֵסב ָהֵקם ֵטבֵהי ֵׁשבֹוה לֵּצַה ַהְגֵלה ַהְמֵצא ַהְׁשֵלַח ֵמדֲעַה ַהְקֵטל 
           
APt msa ֵמֵסב ֵמִקים ִטיבֵמי ִׁשיבֹומ ילִּצַמ ֶלהַמְג ַמְמִציא ַמְׁשִליַח ִמידֲעַמ ַמְקִטיל 
APt fsa ֶלת ֶדתֲעַמ ַמְקֶט֫ ָחתַמְׁש ֶמ֫ ֶבתֹומ ֶלתֶּצַ֫מ ָלהַמְג תֵצאַמְמ ָל֫ ֶבתֵמי ֶׁש֫  ְמֵסָּבה ְמִקיָמה ֶט֫
APt mpa ַמְקִטיִלים ִמיִדיםֲעַמ ַמְׁשִליִחים ַמְמִציִאים יִליםִּצַמ ִליםַמְג ִׁשיִביםֹומ ִטיִביםֵמי  ְמֵסִּבים ְמִקיִמים
APt fpa ַמְקִטילֹות ִמידֹותֲעַמ ַמְׁשִליחֹות ַמְמִציאֹות ילֹותִּצַמ לֹותַמְג ִׁשיבֹותֹומ ִטיבֹותֵמי  ְמֵסּבֹות ְמִקימֹות
PPt msa           
PPt fsa           
PPt mpa           
PPt fpa           
vcImp ֶגלַו ַוַּיְמֵצא חַלַוַּיְׁש ֵמדֲעַוַּי ַוַּיְקֵטל יֶטַו בֹוֶׁשַוּ֫י לֵּצַוַּי ֶּי֫ ֶקם בֵּי֫ ֶסב ַוָּי֫  ַוָּי֫
Juss ֶגל ַיְמֵצא חַלַיְׁש ֵמדֲעַי ַיְקֵטל  ָיֵסב ָיֵקם ֵטבֵיי ֵׁשבֹוי לֵּצַי ֶי֫
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P 3ms ֵהֵסב ֵהִקים ִטיבֵהי ִׁשיבֹוה ילִּצִה ָלהִהְג ִהְמִציא ִהְׁשִליַח ִמידֶהֱע ִהְקִטיל 
P 3fs יָלה ִהְקִט֫ יָדהֶהֱע ִמ֫ יָחה ִהְׁשִל֫ ִהְמִציָאה יָלהִּצִ֫ה ְלָתהִהְג יָבהֹוה ִׁש֫ יָבהֵהי יָמה ִט֫ ָּבה ֵהִק֫  ֵהֵס֫
P 2ms ְלָּת ְדָּתֶהֱע ִהְקַט֫ ְחָּת ַמ֫ אָתִהְמ ִהְׁשַל֫ יָתִהְג ֵצ֫ ְבָּתֹוה ְלָּתַּצִ֫ה ִל֫ ְבָּתֵהי ַׁש֫  ֲהִסּ֫בֹוָת ֲהִקי֫מֹוָת ַט֫
P 2fs ֲהִסּבֹות ֲהִקימֹות ַטְבְּתֵהי ַׁשְבְּתֹוה ְלְּתַּצִה ִליתִהְג ֵצאתִהְמ ְּתַחִהְׁשַל֫ ַמְדְּתֶהֱע ִהְקַטְלְּת 
P 1cs ְלִּת יִהְקַט֫ ְדִּתיֶהֱע ַמ֫ ְחִּתי ִהְׁשַל֫ אִתיִהְמ ֵצ֫ יִתיִהְג ְלִּתיַּצִ֫ה ִל֫ ְבִּתיֹוה ַׁש֫ ְבִּתיֵהי  ֲהִסּ֫בֹוִתי ֲהִקי֫מֹוִתי ַט֫
P 3cp ילּו ידּוֶהֱע ִהְקִט֫ יחּו ִמ֫ יאּו ִהְׁשִל֫ יבּוֹוה ילּוִּצִ֫ה לּוִהְג ִהְמִצ֫ יבּוֵהי ִׁש֫ ימּו ִט֫ ּבּו ֵהִק֫  ֵהֵס֫
P 2mp ִהְקַטְלֶּתם ַמְדֶּתםֶהֱע ִהְׁשַלְחֶּתם ֵצאֶתםִהְמ ִליֶתםִהְג ְלֶּתםַּצִה ַׁשְבֶּתםֹוה ַטְבֶּתםֵהי ֲהִקימֹוֶתם ֲהִסּבֹוֶתם
P 2fp ֶּתןִהְקַטְל ַמְדֶּתןֶהֱע ִהְׁשַלְחֶּתן ֵצאֶתןִהְמ ְלֶּתןַּצִה ִליֶתןִהְג ַׁשְבֶּתןֹוה  ֲהִסּבֹוֶתן ֲהִקימֹוֶתן ַטְבֶּתןֵהי
P 1cp ְלנּו ְדנּוֶהֱע ִהְקַט֫ ְחנּו ַמ֫ אנּוִהְמ ִהְׁשַל֫ ינּוִהְג ֵצ֫ ְבנּוֹוה ְלנּוַּצִ֫ה ִל֫ ְבנּוֵהי ַׁש֫  ֲהִסּ֫בֹונּו ֲהִקי֫מֹונּו ַט֫
I 3ms ָיֵסב ָיִקים ִטיבֵיי ִׁשיבֹוי ילִּצַי ֶלהַיְג ַיְמִציא ַיְׁשִליַח ִמידֲעַי ַיְקִטיל 
I 3fs ָּתֵסב ָּתִקים ִטיבֵּתי ִׁשיבֹוּת ילִּצַּת ֶלהַּתְג ַּתְמִציא ַּתְׁשִליַח ִמידֲעַּת ַּתְקִטיל 
I 2ms ָּתֵסב ָּתִקים ִטיבֵּתי ִׁשיבֹוּת ילִּצַּת ֶלהַּתְג ִציאַּתְמ ַּתְׁשִליַח ִמידֲעַּת ַּתְקִטיל 
I 2fs יִלי יִדיֲעַּת ַּתְקִט֫ יִחי ִמ֫ יִאי ַּתְׁשִל֫ יִביֹוּת יִליִּצַּ֫ת ִליַּתְג ַּתְמִצ֫ יִביֵּתי ִׁש֫ יִמי ִט֫ ִּבי ָּתִק֫  ָּתֵס֫
I 1cs ָאֵסב ָאִקים ִטיבֵאי ִׁשיבֹוא ילִּצַא ֶלהַאְג ַאְמִציא ַאְׁשִליַח ִמידֲעַא ַאְקִטיל 
I 3mp ילּו ידּוֲעַי ַיְקִט֫ יחּו ִמ֫ יאּו ַיְׁשִל֫ יבּוֹוי ילּוִּצַ֫י לּוַיְג ַיְמִצ֫ יבּוֵיי ִׁש֫ ימּו ִט֫ ּבּו ָיִק֫  ָיֵס֫
I 3fp ְלָנה ַּתְקֵט֫ ְדָנהֲעַּת ֵמ֫ ְחָנהַלַּ֫תְׁש אַּתְמ ָנהֶצ֫ יָנהַּתְג ֶל֫ ְלָנהֵּצַּ֫ת ְבָנהֹוּת ֵׁש֫ ְבָנהֵּתי יָנהְּת ֵט֫ יָנה ִקיֶמ֫  ְּתִסֶּב֫
I 2mp ילּו ידּוֲעַּת ַּתְקִט֫ יחּו ִמ֫ יאּו ַּתְׁשִל֫ יבּוֹוּת ילּוִּצַּ֫ת לּוַּתְג ַּתְמִצ֫ יבּוֵּתי ִׁש֫ ימּו ִט֫ ּבּו ָּתִק֫  ָּתֵס֫
I 2fp ְלָנה ַּתְקֵט֫ ְדָנהֲעַּת ֵמ֫ ְחָנהַלַּ֫תְׁש אַּתְמ ָנהֶצ֫ יָנהַּתְג ֶל֫ ְלָנהֵּצַּ֫ת ְבָנֹוּת הֵׁש֫ ְבָנהֵּתי יָנה ֵט֫ יָנה ְּתִקיֶמ֫  ְּתִסֶּב֫
I 1cp ָנֵסב ָנִקים ִטיבֵני ִׁשיבֹונ ילִּצַנ ֶלהַנְג ַנְמִציא ַנְׁשִליַח ִמידֲעַנ ַנְקִטיל 
V 2ms ָהֵסב ָהֵקם ֵטבֵהי ֵׁשבֹוה לֵּצַה ַהְגֵלה ַהְמֵצא חַלַהְׁש ֵמדֲעַה ַהְקֵטל 
V 2fs ֫יִדיֲעַה יִליַהְקִט יִחי ִמ֫ יִאי ַהְׁשִל֫ יִביֹוה יִליִּצַ֫ה ִליַהְג ַהְמִצ֫ יִביֵהי ִׁש֫ יִמי ִט֫ ִּבי ָהִק֫  ָהֵס֫
V 2mp ילּו ידּוֲעַה ַהְקִט֫ יחּו ִמ֫ יבּוֹוה ילּוִּצַ֫ה לּוַהְג ַהְמִציאּו ַהְׁשִל֫ יבּוֵהי ִׁש֫ ימּו ִט֫ ּבּו ָהִק֫  ָהֵס֫
V 2fp ְלָנה ַהְק֫טֵ ְדָנהֲעַה ֵמ֫ ְחָנהַלְׁ֫שַה אַהְמ ָנהֶצ֫ יָנהַהְג ְלָנהֵּצַ֫ה ֶל֫ ְבָנהֹוה ֵׁש֫ ְבָנהֵהי ְמָנה ֵט֫ יָנה ָהֵק֫  ְהִסֶּב֫
N Cstr ָהֵסב ָהִקים ִטיבֵהי ִׁשיבֹוה ילִּצַה לֹותַהְג ַהְמִציא ַהְׁשִליַח ִמידֲעַה ַהְקִטיל 
N Abs ָהֵסב ָהֵקם ֵטבֵהי ֵׁשבֹוה לֵּצַה ַהְגֵלה אַהְמֵצ ַהְׁשֵלַח ֵמדֲעַה ַהְקֵטל 
           
APt msa ֵמֵסב ֵמִקים ִטיבֵמי ִׁשיבֹומ ילִּצַמ ֶלהַמְג ַמְמִציא ַמְׁשִליַח ִמידֲעַמ ַמְקִטיל 
APt fsa ֶלת ֶדתֲעַמ ַמְקֶט֫ ָחתַמְׁש ֶמ֫ ֶבֹומ ֶלתֶּצַ֫מ ָלהַמְג תֵצאַמְמ ָל֫ ֶבתֵמי תֶׁש֫  ְמֵסָּבה ְמִקיָמה ֶט֫
APt mpa ַמְקִטיִלים ִמיִדיםֲעַמ ַמְׁשִליִחים ַמְמִציִאים יִליםִּצַמ ִליםַמְג ִׁשיִביםֹומ ִטיִביםֵמי  ְמֵסִּבים ְמִקיִמים
APt fpa ַמְקִטילֹות ִמידֹותֲעַמ ַמְׁשִליחֹות ַמְמִציאֹות ילֹותִּצַמ לֹותַמְג ִׁשיבֹותֹומ ִטיבֹותֵמי  ְמֵסּבֹות ימֹותְמִק
PPt msa           
PPt fsa           
PPt mpa           
PPt fpa           
vcImp ֶגלַו ַוַּיְמֵצא חַלַוַּיְׁש ֵמדֲעַוַּי ַוַּיְקֵטל יֶטַו בֹוֶׁשַוּ֫י לֵּצַוַּי ֶּי֫ ֶקם בֵּי֫  ֶסבַוָּי֫ ַוָּי֫
Juss ֶגל ַיְמֵצא חַלַיְׁש ֵמדֲעַי ַיְקֵטל  ָיֵסב ָיֵקם ֵטבֵיי ֵׁשבֹוי לֵּצַי ֶי֫



THE HIPHIL STEM 

 Strong I-Gutt. III-Gutt. III-Aleph III-He I-Nun I-Vav I-Yod Hollow Geminate
 cause to kill station, set send attain, present take into exile rescue, recover set, place rejoice, do good raise turn

P 3ms ֵהֵסב ֵהִקים ֵהיִטיב הֹוִׁשיב ִהִּציל ִהְגָלה ִהְמִציא ִהְׁשִליַח ֶהֱעִמיד ִהְקִטיל 
P 3fs יָלה ִהְקִט֫ יָדה ֶהֱעִמ֫ יָחה ִהְׁשִל֫ ִהְמִציָאה יָלה ִהְגְלָתה ִהִּצ֫ יָבה הֹוִׁש֫ יָבה יָמ ֵהיִט֫ ָּבה הֵהִק֫  ֵהֵס֫
P 2ms ְלָּת ְדָּת ִהְקַט֫ ְחָּת ֶהֱעַמ֫ אָת ִהְׁשַל֫ יָת ִהְמֵצ֫ ְלָּת ִהְגִל֫ ְבָּת ִהַּצ֫ ְבָּת הֹוַׁש֫  ֲהִסּ֫בֹוָת ֲהִקי֫מֹוָת ֵהיַט֫
P 2fs ַחְּת ֶהֱעַמְדְּת ִהְקַטְלְּת  ֹותֲהִסּב ֲהִקימֹות ֵהיַטְבְּת הֹוַׁשְבְּת ִהַּצְלְּת ִהְגִלית ִהְמֵצאת ִהְׁשַל֫
P 1cs ְלִּת יִהְקַט֫ ְדִּתי ֶהֱעַמ֫ ְחִּתי ִהְׁשַל֫ אִתי ִהְמֵצ֫ יִתי ְלִּתי ִהְגִל֫ ִהַּצ֫ ְבִּתי הֹוַׁש֫ ְבִּתי  ֲהִסּ֫בֹוִתי ֲהִקי֫מֹוִתי ֵהיַט֫
P 3cp ילּו ידּו ִהְקִט֫ יחּו ֶהֱעִמ֫ יאּו ִהְׁשִל֫ ילּו ִהְגלּו ִהְמִצ֫ יבּו ִהִּצ֫ יבּו הֹוִׁש֫ ימּו ֵהיִט֫  ּבּוֵהֵס֫ ֵהִק֫
P 2mp ִהְקַטְלֶּתם ֶהֱעַמְדֶּתם ִהְׁשַלְחֶּתם ִהְמֵצאֶתם ִהְגִליֶתם ִהַּצְלֶּתם הֹוַׁשְבֶּתם ֵהיַטְבֶּתם ֲהִקימֹוֶתם ֲהִסּבֹוֶתם
P 2fp ִהְקַטְלֶּתן ֶהֱעַמְדֶּתן ִהְׁשַלְחֶּתן ִהְמֵצאֶתן ִהַּצְלֶּתן ִהְגִליֶתן הֹוַׁשְבֶּתן  ִסּבֹוֶתןֲה ֲהִקימֹוֶתן ֵהיַטְבֶּתן
P 1cp ְלנּו ְדנּו ִהְקַט֫ ְחנּו ֶהֱעַמ֫ אנּו ִהְׁשַל֫ ינּו ִהְמֵצ֫ ְלנּו ִהְגִל֫ ְבנּו ִהַּצ֫ ְבנּו הֹוַׁש֫  ֲהִסּ֫בֹונּו ֲהִקי֫מֹונּו ֵהיַט֫
I 3ms ָיֵסב ָיִקים ֵייִטיב יֹוִׁשיב ַיִּציל ַיְגֶלה ַיְמִציא ַיְׁשִליַח ַיֲעִמיד ַיְקִטיל 
I 3fs ָּתֵסב ָּתִקים ֵּתיִטיב ּתֹוִׁשיב ַּתִּציל ַּתְגֶלה ַּתְמִציא ַּתְׁשִליַח ַּתֲעִמיד ַּתְקִטיל 
I 2ms ָּתֵסב ָּתִקים ֵּתיִטיב ּתֹוִׁשיב ַּתִּציל ַּתְגֶלה ַּתְמִציא ַּתְׁשִליַח ַּתֲעִמיד ַּתְקִטיל 
I 2fs יִלי יִדי ַּתְקִט֫ יִחי ַּתֲעִמ֫ יִאיַּת ַּתְׁשִל֫ יִלי ַּתְגִלי ְמִצ֫ יִבי ַּתִּצ֫ יִבי ּתֹוִׁש֫ יִמי ֵּתיִט֫ ִּבי ָּתִק֫  ָּתֵס֫
I 1cs ָאֵסב ָאִקים ֵאיִטיב אֹוִׁשיב ַאִּציל ַאְגֶלה ַאְמִציא ַאְׁשִליַח ַאֲעִמיד ַאְקִטיל 
I 3mp ילּו ידּו ַיְקִט֫ יחּו ַיֲעִמ֫ יאּו ַיְׁשִל֫ ילּו ַיְגלּו ַיְמִצ֫ יבּו ַיִּצ֫ יבּו יֹוִׁש֫ ימּו ֵייִט֫ ּבּו ָיִק֫  ָיֵס֫
I 3fp ְלָנה ַּתְקֵט֫ ְדָנה ַּתֲעֵמ֫ ְחָנה ַּתְׁשַל֫ אָנה ַּתְמֶצ֫ יָנה ַּתְגֶל֫ ְלָנה ַּתֵּצ֫ ְבָנה ּתֹוֵׁש֫ ְבָנה יָנה ֵּתיֵט֫ יָנה ְּתִקיֶמ֫  ְּתִסֶּב֫
I 2mp ילּו ידּו ַּתְקִט֫ יחּו ַּתֲעִמ֫ יאּו ַּתְׁשִל֫ ילּו ַּתְגלּו ַּתְמִצ֫ יבּו ַּתִּצ֫ יבּו ּתֹוִׁש֫ ימּו ֵּתיִט֫ ּבּו ָּתִק֫  ָּתֵס֫
I 2fp ְלָנה ַּתְקֵט֫ ְדָנה ַּתֲעֵמ֫ ְחָנה ַּתְׁשַל֫ אָנה ַּתְמֶצ֫ יָנה ַּתְגֶל֫ ְלָנה ַּתֵּצ֫ ְבָנה ּתֹוֵׁש֫ ְבָנה יָנה ֵּתיֵט֫ יָנה ְּתִקיֶמ֫  ְּתִסֶּב֫
I 1cp ָנֵסב ָנִקים ֵניִטיב ִׁשיבנֹו ַנִּציל ַנְגֶלה ַנְמִציא ַנְׁשִליַח ַנֲעִמיד ַנְקִטיל 
V 2ms ָהֵסב ָהֵקם ֵהיֵטב הֹוֵׁשב ַהֵּצל ַהְגֵלה ַהְמֵצא ַהְׁשַלח ַהֲעֵמד ַהְקֵטל 
V 2fs יִלי יִדי ַהְקִט֫ יִחי ַהֲעִמ֫ יִאי ַהְׁשִל֫ יִלי ַהְגִלי ַהְמִצ֫ יִבי ַהִּצ֫ יִבי הֹוִׁש֫ יִמי ֵהיִט֫ ִּבי ָהִק֫  ָהֵס֫
V 2mp ילּו ידּו ַהְקִט֫ יחּו ַהֲעִמ֫ ילּו ַהְגלּו ַהְמִציאּו ַהְׁשִל֫ יבּו ַהִּצ֫ יבּו הֹוִׁש֫ ימּו ֵהיִט֫ ּבּו ָהִק֫  ָהֵס֫
V 2fp ְלָנה ַהְק֫טֵ ְדָנה ַהֲעֵמ֫ ְחָנה ַהְׁשַל֫ אָנה ַהְמֶצ֫ יָנה ְלָנה ַהְגֶל֫ ַהֵּצ֫ ְבָנה הֹוֵׁש֫ ְבָנה ְמָנה ֵהיֵט֫ יָנה ָהֵק֫  ְהִסֶּב֫
N Cstr ָהֵסב ָהִקים ֵהיִטיב הֹוִׁשיב ַהִּציל ַהְגלֹות ַהְמִציא ַהְׁשִליַח ַהֲעִמיד ַהְקִטיל 
N Abs ָהֵסב ָהֵקם ֵהיֵטב הֹוֵׁשב ַהֵּצל ַהְגֵלה ַהְמֵצא ַהְׁשֵלַח ַהֲעֵמד ַהְקֵטל 
           
APt msa ֵמֵסב ֵמִקים ֵמיִטיב מֹוִׁשיב ַמִּציל ַמְגֶלה ַמְמִציא ַמְׁשִליַח ִמידַמֲע ַמְקִטיל 
APt fsa ֶלת ֶדת ַמְקֶט֫ ָחת ַמֲעֶמ֫ ֶלת ַמְגָלה ַמְמֵצאת ַמְׁשָל֫ ֶבת ַמֶּצ֫ ֶבת מֹוֶׁש֫  ְמֵסָּבה ְמִקיָמה ֵמיֶט֫
APt mpa ַמְקִטיִלים ַמֲעִמיִדים ַמְׁשִליִחים ַמְמִציִאים םַמִּציִלי ַמְגִלים מֹוִׁשיִבים ֵמיִטיִבים  ְמֵסִּבים ְמִקיִמים
APt fpa ַמְקִטילֹות ַמֲעִמידֹות ַמְׁשִליחֹות ַמְמִציאֹות ַמִּצילֹות ַמְגלֹות מֹוִׁשיבֹות ֵמיִטיבֹות  ְמֵסּבֹות ְמִקימֹות
PPt msa           
PPt fsa           
PPt mpa           
PPt fpa           
vcImp ֶגל ַוַּיְמֵצא ַוַּיְׁשַלח ַוַּיֲעֵמד ַוַּיְקֵטל יֶטב ַוּ֫יֹוֶׁשב ַוַּיֵּצל ַוֶּי֫ ֶקם ַוֵּי֫ ֶסב ַוָּי֫  ַוָּי֫
Juss ֶגל ַיְמֵצא ַיְׁשַלח ַיֲעֵמד ַיְקֵטל  ָיֵסב ָיֵקם ֵייֵטב יֹוֵׁשב ַיֵּצל ֶי֫


