
Parsing Worksheet Chapter 16 

ָנה   שְׁ ַ֫ יר   1 תִּ

ל   א  גְׁ  2 תִּ

ע    3 ֶאס 

נּו   קְׁ  4 יִּ

ֶתם    5 נ סְׁ

רּו   בְׁ ע   6 ת 

 7 ָננּוס  

י   יתִּ  8 ָתשִּ

י   קִּ  9 ֶתֶחזְׁ

ש   יר   10 נִּ

י   אִּ צְׁ  11 תֵּ

נּו   בְׁ  12 יִּ

ָנה   לְׁ ֹּאכ ַ֫  13 ת

אֻ    ןָבַ֫  14 

אּו   צְׁ  15 תֵּ

ג ע    16 נִּ

בּו   זְׁ  17 י ע 

י   בִּ שְׁ  18 תֵּ

רּו    19 ָסַ֫

י   לִּ ֹּאכְׁ  20 ת

רּו    21 ָגַ֫

 22 ָירּום  

ים    23 ָנשִּ

בּו   רְׁ  24 יִּ

י   ֲעלִּ  25 ת 

ג   ֲהרֹּ  26 ת 

יָנה   ֶכַ֫ בְׁ  27 תִּ

ָנה   חְׁ ק ַ֫  28 תִּ

ל   א  שְׁ  29 יִּ

ןּמּוָישַֹֻּ֫    30 

כּו   לְׁ  31 תֵּ

נּו   קְׁ ןיִּ  32 

י   נִּ תְׁ  33 תִּ

אָנה   ֶצַ֫ מְׁ  34 תִּ

ד    35 יֵּרֵּ

עּו   סְׁ  36 יִּ

ין    37 ָיבִּ

ים    38 ָאשִּ

י   ּומִּ  39 ָתקַ֫

כּו    40 יֵּלְׁ

ֲעלּו    41 ת 

יר    42 ָנשִּ

ֶאה   רְׁ  43 תִּ

ד   רֵּ  44 אֵּ

י   בִּ  45 ָתסַֹּ֫

 46 ָרץ  

ד   ֹּאב   47 י

 48 ָאסּור  

 49 י ֲעֶשה  

ח   מ   50 ֶאשְׁ

 51 ָירּוץ  

נֻ    קְׁ ןיִּ  52 

ע   ס   53 יִּ



לּו   פְׁ  54 יִּ

ָנה   דְׁ ֲעמַֹּ֫  55 ת 

נּו   תְׁ  56 מ ַ֫

יּו   הְׁ  57 יִּ

ר   מ   58 אֹּ

ָשא    59 תִּ

עּו   רְׁ  60 יִּ

 61 ֶיֱאסֹּף  

ָרא    62 ֶאקְׁ

י   יתִּ  63 ָתשִַּ֫

תְֻׁ   בְׁ  64 ש ַ֫

עּו   סְׁ  65 יִּ

ֲעקּו   צְׁ ןתִּ  66 

ע    67 יֵּד 

ָשא    68 נִּ

ב    69 נֵּשֵּ

ע    70 יֵּר 

יָנה   ֶבַ֫ ס   71 תְׁ

 72 ָתבֹוא  

ֲחרּו   בְׁ  73 יִּ

י   ֹואִּ  74 ָתבַ֫

 75 ָארּום  

יָנה   קּוֶמַ֫  76 תְׁ

ד   לֵּ  77 תֵּ

יָנה   ֲעֶלַ֫  78 ת 

 79 נ ֲעמֹּד  

ח   ל  שְׁ  80 תִּ

ח    81 ֶאק 

ט   ח  שְׁ  82 תִּ

ר   ע  בְׁ  83 יִּ

ָנה   קְׁ  84 ֶתֱחז ַ֫

ּובּו    85 ָישַ֫

ֶלה   כְׁ  86 יִּ

ר   ֹּאמ   87 י

ח   ט  בְׁ  88 נִּ

ֶנה   בְׁ  89 נִּ

ֹותָֻ   לַ֫  90 ש 

ן   תֵּ  91 יִּ

יר    92 ָנשִּ

ית    93 ָישִּ

תּו   שְׁ  94 יִּ

אּו   צְׁ מְׁ  95 תִּ

ב    96 ֶיֱאה 

אּו    97 ֶתֶחטְׁ

ג ש    98 יִּ

אּו   ןָבַ֫  99 

ָנה   עְׁ מ ַ֫ שְׁ  100 תִּ

 101 ֶאֱעֶנה  

ינּו    102 ָתבִַּ֫

 103 ֶאֱעבֹּד  

יָנה   ֶטַ֫  104 תִּ

ג    105 ֶאֱהרֹּ

יָנה   ֶּמַ֫ ת   106 תְׁ

י   תִּ מְׁ  107 ק ַ֫
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ָנה QI(2/3)fp ירש שְׁ ַ֫ יר   1 תִּ

ל QI3fs/2ms גאל א  גְׁ  2 תִּ

ע QI1cs נסע  3 ֶאס 

נּו QI3mp קנה קְׁ  4 יִּ

ֶתם QP2mp נוס  5 נ סְׁ

רּו QI2mp עבר בְׁ ע   6 ת 

 7 ָננּוס QI1cp נוס

ית י QI2fs שִּ יתִּ  8 ָתשִּ

י QI2fs חזק קִּ  9 ֶתֶחזְׁ

ש QI1cp ירש יר   10 נִּ

י QI2fs יצא אִּ צְׁ  11 תֵּ

נּו QI3mp בנה בְׁ  12 יִּ

ָנה QI(2/3)fp אכל לְׁ ֹּאכ ַ֫  13 ת

אֻ  נ QP3cp+paragogic בֹוא ןָבַ֫  14 

אּו QI2mp יצא צְׁ  15 תֵּ

ג ע QI1cp נגע  16 נִּ

בּו QI3mp עזב זְׁ  17 י ע 

י QI2fs ישב בִּ שְׁ  18 תֵּ

רּו QP3cp סור  19 ָסַ֫

י QI2fs אכל לִּ ֹּאכְׁ  20 ת

רּו QP3cp גור  21 ָגַ֫

 22 ָירּום QI3ms רום

ים ים QI1cp שִּ  23 ָנשִּ

בּו QI3mp רבה רְׁ  24 יִּ

י QI2fs עלה ֲעלִּ  25 ת 

ג QI3fs/2ms הרג ֲהרֹּ  26 ת 

יָנה QI(2/3)fp בכה ֶכַ֫ בְׁ  27 תִּ

ָנה QI(2/3)fp לקח חְׁ ק ַ֫  28 תִּ

ל QI3ms שאל א  שְׁ  29 יִּ

ןּמּוָישַֹֻּ֫ נ QI3mp+paragogic שמם  30 

כּו QI2mp הלך לְׁ  31 תֵּ

נּו נ QI3mp+paragogic קנה קְׁ ןיִּ  32 

י QI2fs נתן נִּ תְׁ  33 תִּ

אָנה QI(2/3)fp מצא ֶצַ֫ מְׁ  34 תִּ

ד QI3ms ירד  35 יֵּרֵּ

עּו QI3mp נסע סְׁ  36 יִּ

ין QI3ms בין  37 ָיבִּ

ים ים QI1cs שִּ  38 ָאשִּ

י QI2fs קום ּומִּ  39 ָתקַ֫

כּו QI3mp הלך  40 יֵּלְׁ

ֲעלּו QI2mp עלה  41 ת 

יר יר QI1cp שִּ  42 ָנשִּ

ֶאה QI3fs/2ms ראה רְׁ  43 תִּ

ד QI1cs ירד רֵּ  44 אֵּ

י QI2fs סבב בִּ  45 ָתסַֹּ֫

 46 ָרץ QP3ms רוץ

ד QI3ms אבד ֹּאב   47 י

 48 ָאסּור QI1cs סור

 49 י ֲעֶשה QI3ms עשה

ח QI1cs שמח מ   50 ֶאשְׁ

 51 ָירּוץ QI3ms רוץ

נֻ  נ QI3mp+paragogic קנה קְׁ ןיִּ  52 

ע QI3ms נסע ס   53 יִּ



לּו QI3mp נפל פְׁ  54 יִּ

ָנה QI(2/3)fp עמד דְׁ ֲעמַֹּ֫  55 ת 

נּו QP1cp מות תְׁ  56 מ ַ֫

יּו QI3mp היה הְׁ  57 יִּ

ר QI1cs אמר מ   58 אֹּ

ָשא QI3fs/2ms נשא  59 תִּ

עּו QI3mp רעה רְׁ  60 יִּ

 61 ֶיֱאסֹּף QI3ms אסף

ָרא QI1cs קרא  62 ֶאקְׁ

ית י QI2fs שִּ יתִּ  63 ָתשִַּ֫

תְֻׁ QP2fs שוב בְׁ  64 ש ַ֫

עּו QI3mp נסע סְׁ  65 יִּ

ֲעקּו נ QI2mp+paragogic צעק צְׁ ןתִּ  66 

ע QI3ms ידע  67 יֵּד 

ָשא QI1cp נשא  68 נִּ

ב QI1cp ישב  69 נֵּשֵּ

ע QI3ms רעע  70 יֵּר 

יָנה QI(2/3)fp סבב ֶבַ֫ ס   71 תְׁ

 72 ָתבֹוא QI3fs/2ms בֹוא

ֲחרּו QI3mp בחר בְׁ  73 יִּ

י QI2fs בֹוא ֹואִּ  74 ָתבַ֫

 75 ָארּום QI1cs רום

יָנה QI(2/3)fp קום קּוֶמַ֫  76 תְׁ

ד QI3fs/2ms ילד לֵּ  77 תֵּ

יָנה QI(2/3)fp עלה ֲעֶלַ֫  78 ת 

 79 נ ֲעמֹּד QI1cp עמד

ח QI3fs/2ms שלח ל  שְׁ  80 תִּ

ח QI1cs לקח  81 ֶאק 

ט QI3fs/2ms שחט ח  שְׁ  82 תִּ

ר QI3ms בער ע  בְׁ  83 יִּ

ָנה QI(2/3)fp חזק קְׁ  84 ֶתֱחז ַ֫

ּובּו QI3mp שוב  85 ָישַ֫

ֶלה QI3ms כלה כְׁ  86 יִּ

ר QI3ms אמר ֹּאמ   87 י

ח QI1cp בטח ט  בְׁ  88 נִּ

ֶנה QI1cp בנה בְׁ  89 נִּ

ֹותָֻ QP2ms שלל לַ֫  90 ש 

ן QI3ms נתן תֵּ  91 יִּ

יר יר QI1cp שִּ  92 ָנשִּ

ית ית QI3ms שִּ  93 ָישִּ

תּו QI3mp שתה שְׁ  94 יִּ

אּו QI2mp מצא צְׁ מְׁ  95 תִּ

ב QI3ms אהב  96 ֶיֱאה 

אּו QI2mp חטא  97 ֶתֶחטְׁ

ג ש QI3ms נגש  98 יִּ

אּו נ QP3cp+paragogic בֹוא ןָבַ֫  99 

ָנה QI(2/3)fp שמע עְׁ מ ַ֫ שְׁ  100 תִּ

 101 ֶאֱעֶנה QI1cs ענה

ינּו QI2mp בין  102 ָתבִַּ֫

 103 ֶאֱעבֹּד QI1cs עבד

יָנה QI(2/3)fp נטה ֶטַ֫  104 תִּ

ג QI1cs הרג  105 ֶאֱהרֹּ

יָנה QI(2/3)fp תמם ֶּמַ֫ ת   106 תְׁ

י QP1cs קום תִּ מְׁ  107 ק ַ֫
 


