
Chapter 16abcd (QI weak) & 14 (QP) 

ְברּו   עַּ  1 תַּ

ָבה    2 ָשָׁ֫

ְבֲחרּות ִּ    3 

ְדָנה   ֲעמ ָׁ֫  4 תַּ

ינּו   ןָתב ָׁ֫  5 

י   ית   6 ָתש ָׁ֫

ְכֶלה    7 י 

ְמְצאּו    8 ת 

 9 ָארּום  

ינּו    10 ָתב ָׁ֫

 11 ָתבֹוא  

ּמּוָיש ִָּׁ֫    12 

יָנה   ֶּמָׁ֫  13 ְתתַּ

 14 ֶאְקָרא  

ח   ְשלַּ  15 ת 

יָנה   ְבֶכָׁ֫  16 ת 

ים    17 ָאש 

י   את   18 ָנָשָׁ֫

ְבֶנה    19 ת 

ר    20 י אמַּ

ְתנּו    21 מַָּׁ֫

ְבתְִּ    22 שַָּׁ֫

 23 נְַּסֶתם  

ן    24 ָנתַּ

ְדֶתם    25 ֲעבַּ

תִָּ   ָׁ֫  26 ָכרַּ

 27 ֶאֱעב ד  

רּו    28 ָסָׁ֫

צּו    29 ָרָׁ֫

ָמה    30 ָשָׁ֫

ְלָנה    31 ת אכַָּׁ֫

ח    32 ֶאְשלַּ

ג    33 ֶאֱהר 

ֹונּו   בָׁ֫  34 סַּ

י   ב   35 ָתס ָׁ֫

ֹותִָּ   בָׁ֫  36 סַּ

אּו    37 ָבָׁ֫

ע    38 ֵירַּ

 39 ָרץ  

ין    40 ָיב 

אּו    41 ָבָׁ֫

אנּו    42 ָיָצָׁ֫

ְלכּו    43 ָהָֽ

ל   ְגאַּ  44 ת 

ְכלּו    45 ָאָֽ

ט   ְשחַּ  46 ת 

 47 ָירּום  

רּו    48 ָשָׁ֫

 49 ָחָטאת  

ּובּו    50 ָישָׁ֫

ר   מַּ  51 א 

ןְבֲחר ִּת ִּ    52 

ח   ְבטַּ  53 נ 



י   ְמת   54 קַָּׁ֫

ְצֲעקּו    55 ת 

ינ ִּ   ןָתב ָׁ֫  56 

ית    57 ָיש 

 58 ָקם  

 59 ָכָלה  

ּלֹוֶתם    60 שַּ

ר   ְבעַּ  61 י 

 62 ָראּו  

רּו    63 ָגָׁ֫

ֹותִָּ   ּלָׁ֫  64 שַּ

ְלָכה    65 ָהָֽ

ְנָתה    66 ָבָֽ

ים    67 ָנש 

ֹונּו    68 ָארָׁ֫

 69 ָאסּור  

ְררּו    70 ָאָֽ

 71 ֶיֱאס ף  

תּו    72 ָשָׁ֫

ְיָתה    73 ָהָֽ

 74 ָבנּו  

ְבֶנה    75 נ 

 76 ָירּוץ  

י    77 ֶתֶחְזק 

יר    78 ָנש 

ְרבּו   ןי   79 

י   ֹוא   80 ָתבָׁ֫

 81 ָרֲאָתה  

י   ית   82 ָתש 

ג   ֲהר   83 תַּ

ְרב ִּ   ןי   84 

ְעתִָּ    85 ָשמַָּׁ֫

ְבנּו    86 י 

 87 נֲַּעמ ד  

אָנה   ְמֶצָׁ֫  88 ת 

י   ּומ   89 ָתקָׁ֫

ד    90 י אבַּ

יָנה    91 ְתקּוֶמָׁ֫

ְשתּו    92 י 

י    93 ת אְכל 

י   ְחת   94 ָשלַָּׁ֫

 95 ָנס  

ְרבּו    96 י 

ְקָנה    97 ֶתֱחזַָּׁ֫

יתִָּ    98 ָעש ָׁ֫

יֶתם    99 ֲעש 

ְזבּו    100 יַּעַּ

י   ְמת   101 שַָּׁ֫

 102 ָננּוס  

 103 ָעלּו  

ל   ְשאַּ  104 י 

יָנה   ֶבָׁ֫  105 ְתס 

ח    106 ֶאְשמַּ

יר    107 ָנש 



Chapter 16abcd (QI weak) & 14 (QP) 

ְברּו QI2mp עבר עַּ  1 תַּ

ָבה QP3fs שוב  2 ָשָׁ֫

ְבֲחרּות ִּ QI2mp בחר  3 

ְדָנה QI(2/3)fp עמד ֲעמ ָׁ֫  4 תַּ

ינּו נ QI2mp+paragogic בין ןָתב ָׁ֫  5 

ית י QI2fs ש  ית   6 ָתש ָׁ֫

ְכֶלה QI3ms כלה  7 י 

ְמְצאּו QI2mp מצא  8 ת 

 9 ָארּום QI1cs רום

ינּו QI2mp בין  10 ָתב ָׁ֫

 11 ָתבֹוא QI3fs/2ms בֹוא

ּמּוָיש ִָּׁ֫ QI3mp שמם  12 

יָנה QI(2/3)fp תמם ֶּמָׁ֫  13 ְתתַּ

 14 ֶאְקָרא QI1cs קרא

ח QI3fs/2ms שלח ְשלַּ  15 ת 

יָנה QI(2/3)fp בכה ְבֶכָׁ֫  16 ת 

ים ים QI1cs ש   17 ָאש 

י QP1cs נשא את   18 ָנָשָׁ֫

ְבֶנה QI(3f/2m)s בנה  19 ת 

ר QI3ms אמר  20 י אמַּ

ְתנּו QP1cp מות  21 מַָּׁ֫

ְבתְִּ QP2fs שוב  22 שַָּׁ֫

 23 נְַּסֶתם QP2mp נוס

ן QP3ms נתן  24 ָנתַּ

ְדֶתם QP2mp עבד  25 ֲעבַּ

תִָּ QP2ms כרת ָׁ֫  26 ָכרַּ

 27 ֶאֱעב ד QI1cs עבד

רּו QP3cp סור  28 ָסָׁ֫

צּו QP3cp רוץ  29 ָרָׁ֫

ים ָמה QP3fs ש   30 ָשָׁ֫

ְלָנה QI(2/3)fp אכל  31 ת אכַָּׁ֫

ח QI1cs שלח  32 ֶאְשלַּ

ג QI1cs הרג  33 ֶאֱהר 

ֹונּו QP1cp סבב בָׁ֫  34 סַּ

י QI2fs סבב ב   35 ָתס ָׁ֫

ֹותִָּ QP2ms סבב בָׁ֫  36 סַּ

אּו QP3cp בֹוא  37 ָבָׁ֫

ע QI3ms רעע  38 ֵירַּ

 39 ָרץ QP3ms רוץ

ין QI3ms בין  40 ָיב 

אּו QP3cp בֹוא  41 ָבָׁ֫

אנּו QP1cp יצא  42 ָיָצָׁ֫

ְלכּו QP3cp הלך  43 ָהָֽ

ל QI3fs/2ms גאל ְגאַּ  44 ת 

ְכלּו QP3cp אכל  45 ָאָֽ

ט QI3fs/2ms שחט ְשחַּ  46 ת 

 47 ָירּום QI3ms רום

יר רּו QP3cp ש   48 ָשָׁ֫

 49 ָחָטאת QP2fs חטא

ּובּו QI3mp שוב  50 ָישָׁ֫

ר QI1cs אמר מַּ  51 א 

ןְבֲחר ִּת ִּ נ QI2mp+paragogic בחר  52 

ח QI1cp בטח ְבטַּ  53 נ 



י QP1cs קום ְמת   54 קַָּׁ֫

ְצֲעקּו QI2mp צעק  55 ת 

ינ ִּ נ QI2mp+paragogic בין ןָתב ָׁ֫  56 

ית ית QI3ms ש   57 ָיש 

 58 ָקם QP3ms קום

 59 ָכָלה QP3ms כלה

ּלֹוֶתם QP2mp שלל  60 שַּ

ר QI3ms בער ְבעַּ  61 י 

 62 ָראּו QP3cp ראה

רּו QP3cp גור  63 ָגָׁ֫

ֹותִָּ QP2ms שלל ּלָׁ֫  64 שַּ

ְלָכה QP3fs הלך  65 ָהָֽ

ְנָתה QP3fs בנה  66 ָבָֽ

ים ים QI1cp ש   67 ָנש 

ֹונּו QP1cp ארר  68 ָארָׁ֫

 69 ָאסּור QI1cs סור

ְררּו QP3cp ארר  70 ָאָֽ

 71 ֶיֱאס ף QI3ms אסף

ית תּו QP3cp ש   72 ָשָׁ֫

ְיָתה QP3fs היה  73 ָהָֽ

 74 ָבנּו QP3cp בנה

ְבֶנה QI1cp בנה  75 נ 

 76 ָירּוץ QI3ms רוץ

י QI2fs חזק  77 ֶתֶחְזק 

יר יר QI1cp ש   78 ָנש 

ְרבּו נ QI3mp+paragogic רבה ןי   79 

י QI2fs בֹוא ֹוא   80 ָתבָׁ֫

 81 ָרֲאָתה QP3fs ראה

ית י QI2fs ש  ית   82 ָתש 

ג QI3fs/2ms הרג ֲהר   83 תַּ

ְרב ִּ נ QI3mp+paragogic רבה ןי   84 

ְעתִָּ QP2ms שמע  85 ָשמַָּׁ֫

ְבנּו QI3mp בנה  86 י 

 87 נֲַּעמ ד QI1cp עמד

אָנה QI(2/3)fp מצא ְמֶצָׁ֫  88 ת 

י QI2fs קום ּומ   89 ָתקָׁ֫

ד QI3ms אבד  90 י אבַּ

יָנה QI(2/3)fp קום  91 ְתקּוֶמָׁ֫

ְשתּו QI3mp שתה  92 י 

י QI2fs אכל  93 ת אְכל 

י QP1cs שלח ְחת   94 ָשלַָּׁ֫

 95 ָנס QP3ms נוס

ְרבּו QI3mp רבה  96 י 

ְקָנה QI(2/3)fp חזק  97 ֶתֱחזַָּׁ֫

יתִָּ QP2ms עשה  98 ָעש ָׁ֫

יֶתם QP2mp עשה  99 ֲעש 

ְזבּו QI3mp עזב  100 יַּעַּ

ים י QP1cs ש  ְמת   101 שַָּׁ֫

 102 ָננּוס QI1cp נוס

 103 ָעלּו QP3cp עלה

ל QI3ms שאל ְשאַּ  104 י 

יָנה QI(2/3)fp סבב ֶבָׁ֫  105 ְתס 

ח QI1cs שמח  106 ֶאְשמַּ

יר יר QI1cp ש   107 ָנש 
 


