
Parsing Practice 
Qal Weak 
Chapters 14–22 Weak 

 1 ַלֲעֹבד  

 2 ִיַגׁש  

 3 ְזַכְרַתִני  

ַעׂש    4 ַוַיַּ֫

ֹונּו    5 ַסבַּ֫

ְבבּו   ָֽ  6 ס 

ַסעאֶ     7 

עּוִני    8 ְׁשמ 

ְלכּו    9 תֵּ

ִׂשֶַּ֫   ימּות   10 

ינ ה    11 ְתַתמ ַּ֫

ת   תֵּ  12 ל 

 13 ִעְזבּוהֶ   

ה   ְית  ָֽ  14 ה 

 15 ִנְבנ ה  

ְׁשנ ה    16 ִתיַרַּ֫

 17 ֹרעֹות  

ֱעֹבד    18 א 

ְראּו   ָֽ  19 ק 

 20 ְגַאְלִתיָך  

ְלנ ה    21 ְנֹפַּ֫

רּום    22 א 

ַדְתִני    23 ְיל 

ּנּו   ל   24 ִיְגא 

אנ ה   ַּ֫  25 ִתְקר 

ָך    26 ּובֹוא 

 27 ִׂשים  

נּובֶ     28 

ם    29 ַלֲעׂשֹות 

ֱהֹרג    30 א 

ם    31 ֲעִׂשית 

ְטאּו   ח   32 ת 

ּה   ְתב   33 כ 

ְׁשנּו   ַרַּ֫  34 י 

 35 ִתְׁשַחט  

ֱענ ה    36 א 

 37 ִיְׂשַבע  

ּוֲעׂש    38 

 39 ִקְראּו  

ן   ב   40 ַוִיַּ֫

אנ ה    41 ׂש ַּ֫

 42 ַיַהְרֻגהּו  

ְענ ה    43 ַדַּ֫

ְׁשִבי    44 תֵּ

רּו    45 ס ַּ֫

 46 ִעְזֻבִני  

לּו    47 ע 

ּה    48 ְלִרְׁשת 



ן    49 ִיתֵּ

ְדנ ה    50 ַתֲעֹמַּ֫

ּה   ד   51 ֲעב 

ינ ה    52 ַתֲעל ַּ֫

ימּו    53 ִׂשַּ֫

ת   ׁש   54 ג ַּ֫

 55 ֹענ ה  

ַבע    56 ׂש 

ה    57 ֲעלֵּ

ינ ה    58 ִתְבכ ַּ֫

ְלכּו   ָֽ  59 ה 

את    60 ׂשֵּ

 61 נ ִׂשים  

 62 י ֱאֹסף  

ינ ה    63 ִתט ַּ֫

אנ ה   ַּ֫  64 ְקר 

ּוִמי   קַּ֫  65 ת 

 66 ִׁשְלִחי  

צּו   ַּ֫  67 ר 

 68 ִיְסעּו  

אּו    69 ב ַּ֫

 70 ִיְקנּו  

תּו    71 ׁש ַּ֫

אנּו    72 י צ ַּ֫

ה    73 ַיֲעׂש 

ד   ר   74 ַויֵַּּ֫

 75 ְנִטי  

ּובּו    76 י ׁשַּ֫

 77 ִיְבנֵּם  

ינ ה    78 ֲעל ַּ֫

ֹוִאי   בַּ֫  79 ת 

 80 ֲעׂשֹות  

 81 ְרִׁשי  

 82 ַיַעְבֻדִני  

 83 ִלְראֹות  

 84 ַתַעְברּו  

ה    85 ֹרע 

 86 י רּוץ  

ר    87 ַויֹאמ 

ם    88 ַנְסת 

ַעת    89 ַדַּ֫

ּוִמי    90 קַּ֫

ִׁשיִתי    91 ת 

א   ְקר   92 א 

 93 ֹעלֹות  

 94 ִיַסע  

ם    95 ׂש 

ם   ְתבֵּ  96 כ 

ִייִתי    97 ְוה 

 98 ִנְבַטח  

 99 ְראּו  

תֶ    ַרַּ֫  100 כ 



ְלנ ה    101 תֹאַכַּ֫

ַקח    102 א 

ה   ְבד  ָֽ  103 ע 

 104 ְונ ַתִתי  

אּו    105 ר 

ְזִקי   ח   106 ת 

ֹׁשֶַּ֫   מּוי   107 

 108 ִיְפלּו  

 109 ַיַהְרגֵּהּו  

ם   עֵּ ְזר   110 א 

 111 בֹוִאי  

 112 ֲעֹבד  

 113 ֲעז ַבִני  

א    114 ִתש 

 115 קּום  

ִני   עֵּ  116 ְׁשמ 

 117 יְֵּלכּו  

ד    118 יֵּרֵּ

ינ ה    119 ְרא ַּ֫

 120 ֲענּו  

 121 ְבנֹות  

 122 ִניַרׁש  

רּו    123 ׁש ַּ֫

 124 ִתְצֲעקּו  

ה   ְלכ  ָֽ  125 ה 

 126 ִיְׁשַאל  

 127 ִיְבֲחרּו  

 128 ִדְרׁשּוִני  

ם    129 ִויַׁשְבת 

 130 תֹאְכִלי  

סּור    131 א 

ְכלּו   ָֽ  132 א 

 133 ִיְבנ ה  

 134 ַתֲעִלי  

רּו    135 ג ַּ֫

 136 ַוִיַסע  

ַחת    137 ֹבַרַּ֫

 138 ִיְרעּו  

ה   ֲאת   139 ר 

 140 נ נּוס  

 141 ַיַעְזבּו  

 142 ִיְסעּו  

בֹא    143 ַוי 

 144 יֹאַבד  

 145 ִיְׁשתּו  

תּוַחֶ    146 פ 

 147 ֲעלֹות  

ְמִתי    148 ַׂשַּ֫

 149 ִתְפׂשּום  

את    150 ֹיצֵּ

ּה   ל   151 ְגא 

 152 ְׂשַבע  



ְדנ ה    153 ַתֲעֹבַּ֫

הּו   רֵּ ְבח   154 א 

פּוִני    155 ְרד 

 156 נ ַתן  

ְדנ ה    157 ֲעֹבַּ֫

 158 ֲעַזְבִתיְך  

 159 ֲעז בּוְך  

 160 ֲענֵּה  

א    161 ִנש 

 162 ַנֲעֹמד  

 163 ִיְבנּו  

ִבי   ֹסַּ֫  164 ת 

ם    165 ַׁשּלֹות 

ה    166 ֹרא 

ה    167 ֲעלֵּ

ְחנ ה    168 ִתַקַּ֫

נ ה    169 ְצא ַּ֫

ְררּו   ָֽ  170 א 

ה    171 ְנטֵּ

 172 ֹצֲעקֹות  

ת   כ  ל ַּ֫  173 ל 

 174 ַסע  

ת    175 ְׂשאֵּ

 176 נ ִׁשיר  

ִמים    177 ק 

ד   רֵּ  178 אֵּ

את    179 ֹקרֵּ

 180 ִלְהיֹות  

דּום    181 ֲעב 

 182 ִתְׁשְלִחי  

 183 ִיְהיּו  

 184 קּום  

ם    185 ֲעַבְדת 

ְׂשַמח    186 א 

ִני   חֵּ  187 ְׁשל 

 188 י ִבין  

בּו    189 ֹסַּ֫

 190 ׂשֹום  

ֻׁשם    191 ִייר 

 192 ֹעׂשֹות  

ֹונּו   רַּ֫  193 א 

ִאים    194 ב 

אנ ה    195 ִתְמצ ַּ֫

 196 ַלֲעׂשֹות  

 197 קֹום  

ִני   ְזרֵּ  198 ע 

ְתנּו    199 ַמַּ֫

 200 ִתְׁשַלח  

ם    201 ק 

 202 בֹוא  

 203 יֵַּדע  

 204 ְסעּו  



 205 ִתְגַאל  

בֹוא    206 ת 

 207 ִיְבַער  

 208 יֵַּרע  

ְענ ה    209 ִתְׁשַמַּ֫

 210 ִתְדְרֻׁשהּו  

ְבתְֶ    211 ַׁשַּ֫

 212 י ֱאַהב  

 213 ֹאַמר  

אִתי    214 נ ׂש ַּ֫

ה    215 ִתְרא 

ץ    216 ר 

ְצִאי    217 תֵּ

 218 ִיְרבּו  

 219 נ ס  

ּנ   ְזְכר  ּוא   220 

יתֶ    ִׂשַּ֫  221 ע 

טֹו    222 ְׁשח 

אְתָך    223 צֵּ

 224 ְנטּו  

ְבנ ה    225 ֹסַּ֫

נּו    226 ְׁשַלְחת 

ינ ה    227 ְנט ַּ֫

 228 ַדע  

ׁשּום    229 ִייר 

 230 ִתְתִני  

 231 ַתֲעלּו  

 232 ְׂשאּו  

ְבנְֵּך    233 א 

ינּו   ִבַּ֫  234 ת 

ֹלה    235 ע 

ה   ב   236 ׁש ַּ֫

ֹותֶ     237 ַסבַּ֫

ְמִתי    238 ַקַּ֫

ְלכּו    239 ַויֵּ

ה   ְלת  ָֽ  240 ע 

ּה   ב   241 ֲחׁש 

ּנ ה   ע   242 ְׁשמ 

ינ ה    243 ְבנ ַּ֫

 244 ֲעִׂשי  

ֱאֹכל    245 ל 

את   ט   246 ח 

יִתי   ִׁשַּ֫  247 ת 

ֹותֶ     248 ַׁשּלַּ֫

ְדָך   ֱעב   249 א 

 250 ִנַגע  

 251 ֲעלֹות  

 252 ֲעַזְבֻנהּו  

 253 ַרׁש  

ה   ְנת  ָֽ  254 ב 

 255 י רּום  

מּות    256 ל 



ב    257 נֵּׁשֵּ

ת   ׁש  ַּ֫  258 ר 

 259 י ִׁשית  

ינ ה    260 ְתֻסב ַּ֫

ה   ל   261 כ 

 262 ִתְמְצאּו  

ְחִתי   ַלַּ֫  263 ׁש 

אּו    264 ב ַּ֫

ְצאּו    265 תֵּ

ינ ה    266 ְתקּומ ַּ֫

אִתיהּו    267 ְמצ 

ַעת   ַדַּ֫  268 ל 

 269 ַתֲהֹרג  

 270 ֹעִׂשים  

 271 ִתְׂשַבע  

ךֶ     272 ַנַעְבד 

 273 יֹאַמר  

ְׁשָך   ָֽ  274 ִייר 

ְקנ ה   ֱחַזַּ֫  275 ת 

ה    276 ִיְכל 

ִׂשים    277 א 

ְעתֶ    ַמַּ֫  278 ׁש 

ם    279 ק 

ה   ְרא  א   280 ו 

ַדְתָך    281 ְיל 

 282 נ ִׁשיר  

ד   לֵּ  283 תֵּ

ה   מ   284 ׂש ַּ֫

 285 ִעְבֻדהּו  

 286 ִנְגדּו  

ְחִתי   ַלַּ֫  287 ׁש 
 



Parsing Practice 
Qal Weak 
Chapters 14–22 Weak 

 1 ַלֲעֹבד לְֶ+∞Q עבד

 2 ִיַגׁש QI3ms נגׁש

 3 ְזַכְרַתִני QP2ms+1cs זכר

ַעׂש QIwc3ms עׂשה  4 ַוַיַּ֫

ֹונּו QP1cp סבב  5 ַסבַּ֫

ְבבּו QP3cp סבב ָֽ  6 ס 

ַסעאֶ  QI1cs נסע  7 

עּוִני Q(M2m/P3c)p+1cs ׁשמע  8 ְׁשמ 

ְלכּו QI2mp הלך  9 תֵּ

ִׂשֶַּ֫ QI2mp ׂשים ימּות   10 

ינ ה QI(2/3)fp תמם  11 ְתַתמ ַּ֫

ת לְֶ+∞Q נתן תֵּ  12 ל 

 13 ִעְזבּוהֶ  QM2mp+3fs עזב

ה QP3fs היה ְית  ָֽ  14 ה 

 15 ִנְבנ ה QI1cp בנה

ְׁשנ ה QI(2/3)fp ירׁש  16 ִתיַרַּ֫

 17 ֹרעֹות QPtFP רעה

ֱעֹבד QI1cs עבד  18 א 

ְראּו QP3cp קרא ָֽ  19 ק 

 20 ְגַאְלִתיָך QP(1cs/2fs)+2ms גאל

ְלנ ה QM2fp נפל  21 ְנֹפַּ֫

רּום QI1cs רום  22 א 

ַדְתִני QP3fs+1cs ילד  23 ְיל 

ּנּו QI3ms+(3ms/1cp) גאל ל   24 ִיְגא 

אנ ה QI(3/2)fp קרא ַּ֫  25 ִתְקר 

ָך וְֶ+Q(∞/M2ms)+2ms בֹוא  26 ּובֹוא 

 27 ִׂשים ∞QM2ms / Q ִׂשים

נּובֶ  QP3cp בנה  28 

ם לְֶ+Q∞+3mp עׂשה  29 ַלֲעׂשֹות 

ֱהֹרג QI1cs הרג  30 א 

ם QP2mp עׂשה  31 ֲעִׂשית 

ְטאּו QI2mp חטא ח   32 ת 

ּה QM2ms+3fs כתב ְתב   33 כ 

ְׁשנּו QP1cp ירׁש ַרַּ֫  34 י 

חטׁש  QI3fs/2ms 35 ִתְׁשַחט 

ֱענ ה QI1cs ענה  36 א 

 37 ִיְׂשַבע QI3ms ׂשבע

ּוֲעׂש QM2mp עׂשה  38 

 39 ִקְראּו QM2mp קרא

ן QIwc3ms בנה ב   40 ַוִיַּ֫

אנ ה QM2fp נׂשא  41 ׂש ַּ֫

 42 ַיַהְרֻגהּו QI3mp+3ms הרג

ְענ ה QM2fp ידע  43 ַדַּ֫

ְׁשִבי QI2fs יׁשב  44 תֵּ

רּו QP3cp סור  45 ס ַּ֫

 46 ִעְזֻבִני QM2mp+1cs עזב

לּו QP3cp עלה  47 ע 

ּה לְֶ+Q∞+3fs ירׁש  48 ְלִרְׁשת 



ן QI3ms נתן  49 ִיתֵּ

ְדנ ה QI(2/3)fp עמד  50 ַתֲעֹמַּ֫

ּה QP3ms+3fs עבד ד   51 ֲעב 

ינ ה QI(2/3)fp עלה  52 ַתֲעל ַּ֫

ימּו QM2mp ׂשים  53 ִׂשַּ֫

ת ∞Q נגׁש ׁש   54 ג ַּ֫

 55 ֹענ ה QPtMS ענה

ַבע QP3ms ׂשבע  56 ׂש 

ה QM2ms עלה  57 ֲעלֵּ

ינ ה QI(2/3)fp בכה  58 ִתְבכ ַּ֫

ְלכּו QP3cp הלך ָֽ  59 ה 

את ∞Q נׂשא  60 ׂשֵּ

 61 נ ִׂשים QI1cp ִׂשים

 62 י ֱאֹסף QI3ms אסף

ינ ה QI(2/3)fp נטה  63 ִתט ַּ֫

אנ ה QM2fp קרא ַּ֫  64 ְקר 

ּוִמי QI2fs קום קַּ֫  65 ת 

 66 ִׁשְלִחי QM2fs ׁשלח

צּו QP3cp רוץ ַּ֫  67 ר 

 68 ִיְסעּו QI3mp נסע

אּו QP3cp בֹוא  69 ב ַּ֫

 70 ִיְקנּו QI3mp קנה

תּו QP3cp ִׁשית  71 ׁש ַּ֫

אנּו QP1cp יצא  72 י צ ַּ֫

ה QI3ms עׂשה  73 ַיֲעׂש 

ד QIwc3ms ירד ר   74 ַויֵַּּ֫

 75 ְנִטי QM2fs נטה

ּובּו QI3mp ׁשוב  76 י ׁשַּ֫

 77 ִיְבנֵּם QI3ms+3mp בנה

ינ ה QM2fp עלה  78 ֲעל ַּ֫

ֹוִאי QI2fs בֹוא בַּ֫  79 ת 

 80 ֲעׂשֹות ∞Q עׂשה

 81 ְרִׁשי QM2fs ירׁש

 82 ַיַעְבֻדִני QI3mp+1cs עבד

 83 ִלְראֹות לְֶ+∞Q ראה

 84 ַתַעְברּו QI2mp עבר

ה QPtFS רעה  85 ֹרע 

 86 י רּוץ QI3ms רוץ

ר QIwc3ms אמר  87 ַויֹאמ 

ם QP2mp נוס  88 ַנְסת 

ַעת ∞Q ידע  89 ַדַּ֫

ּוִמי QM2fs OR Q∞+1cs קּום  90 קַּ֫

ִׁשיִתי QI2fs ִׁשית  91 ת 

א QI1cs קרא ְקר   92 א 

 93 ֹעלֹות QPtFP עלה

 94 ִיַסע QI3ms נסע

ם QP3ms / QPtMS ִׂשים  95 ׂש 

ם QM2ms+3mp כתב ְתבֵּ  96 כ 

ִייִתי QPwc1cs היה  97 ְוה 

 98 ִנְבַטח QI1cp בטח

 99 ְראּו QM2mp ראה

תֶ  QP2ms כרת ַרַּ֫  100 כ 



ְלנ ה QI(2/3)fp אכל  101 תֹאַכַּ֫

ַקח QI1cs לקח  102 א 

ה QP3fs עבד ְבד  ָֽ  103 ע 

 104 ְונ ַתִתי QPwc1cs נתן

אּו QP3cp ראה  105 ר 

ְזִקי QI2fs חזק ח   106 ת 

ֹׁשֶַּ֫ QI3mp ׁשמם מּוי   107 

 108 ִיְפלּו QI3mp נפל

 109 ַיַהְרגֵּהּו QI3ms+3ms הרג

ם QI1cs+3mp זרע עֵּ ְזר   110 א 

 111 בֹוִאי QM2fs OR Q∞+1cs בֹוא

 112 ֲעֹבד QM2ms עבד

 113 ֲעז ַבִני QP3ms+1cs עזב

א QI3fs/2ms נׂשא  114 ִתש 

 115 קּום ∞QM2ms / Q קּום

ִני QM2ms+1cs ׁשמע עֵּ  116 ְׁשמ 

 117 יְֵּלכּו QI3mp הלך

ד QI3ms ירד  118 יֵּרֵּ

ינ ה QM2fp ראה  119 ְרא ַּ֫

 120 ֲענּו QM2mp ענה

 121 ְבנֹות ∞Q בנה

 122 ִניַרׁש QI1cp ירׁש

רּו QP3cp ִׁשיר  123 ׁש ַּ֫

 124 ִתְצֲעקּו QI2mp צעק

ה QP3fs הלך ְלכ  ָֽ  125 ה 

 126 ִיְׁשַאל QI3ms ׁשאל

 127 ִיְבֲחרּו QI3mp בחר

 128 ִדְרׁשּוִני QM2mp+1cs דרׁש

ם QPwc2mp יׁשב  129 ִויַׁשְבת 

 130 תֹאְכִלי QI2fs אכל

סּור QI1cs סור  131 א 

ְכלּו QP3cp אכל ָֽ  132 א 

 133 ִיְבנ ה QI3ms בנה

 134 ַתֲעִלי QI2fs עלה

רּו QP3cp גור  135 ג ַּ֫

 136 ַוִיַסע QIwc3ms נסע

ַחת QPtFS ברח  137 ֹבַרַּ֫

עהר  QI3mp 138 ִיְרעּו 

ה QP3fs ראה ֲאת   139 ר 

 140 נ נּוס QI1cp נוס

 141 ַיַעְזבּו QI3mp עזב

 142 ִיְסעּו QI3mp נסע

בֹא QIwc3ms בֹוא  143 ַוי 

 144 יֹאַבד QI3ms אבד

 145 ִיְׁשתּו QI3mp ׁשתה

תּוַחֶ QPpMS פתח  146 פ 

 147 ֲעלֹות ∞Q עלה

ְמִתי QP1cs ִׂשים  148 ַׂשַּ֫

 149 ִתְפׂשּום QM2mp+3mp תפׂש

את QPtFS יצא  150 ֹיצֵּ

ּה Q(M2/P3)ms+3fs גאל ל   151 ְגא 

 152 ְׂשַבע QM2ms ׂשבע



ְדנ ה QI(3/2)fp עבד  153 ַתֲעֹבַּ֫

הּו QI1cs+3ms בחר רֵּ ְבח   154 א 

פּוִני QP3cp+1cs רדף  155 ְרד 

 156 נ ַתן QP3ms נתן

ְדנ ה QM2fp עבד  157 ֲעֹבַּ֫

 158 ֲעַזְבִתיְך QP(1cs/2fs)+2fs עזב

 159 ֲעז בּוְך QP3cp+2fs עזב

 160 ֲענֵּה QM2ms ענה

א QI1cp נׂשא  161 ִנש 

 162 ַנֲעֹמד QI1cp עמד

 163 ִיְבנּו QI3mp בנה

ִבי QI2fs סבב ֹסַּ֫  164 ת 

ם QP2mp ׁשלל  165 ַׁשּלֹות 

ה QPtMS ראה  166 ֹרא 

ה QM2ms עלה  167 ֲעלֵּ

ְחנ ה QI(2/3)fp לקח  168 ִתַקַּ֫

נ ה QM2fp יצא  169 ְצא ַּ֫

ְררּו QP3cp ארר ָֽ  170 א 

ה QM2ms נטה  171 ְנטֵּ

 172 ֹצֲעקֹות QPtFP צעק

ת לְֶ+∞Q הלך כ  ל ַּ֫  173 ל 

 174 ַסע QM2ms נסע

ת ∞Q נׂשא  175 ְׂשאֵּ

 176 נ ִׁשיר QI1cp ִׁשיר

ִמים QPtMP קּום  177 ק 

ד QI1cs ירד רֵּ  178 אֵּ

את QPtFS קרא  179 ֹקרֵּ

 180 ִלְהיֹות לְֶ+∞Q היה

דּום QP3cp+3mp עבד  181 ֲעב 

 182 ִתְׁשְלִחי QI2fs ׁשלח

 183 ִיְהיּו QI3mp היה

 184 קּום QM2ms קּום

ם QP2mp עבד  185 ֲעַבְדת 

ְׂשַמח QI1cs ׂשמח  186 א 

ִני QM2ms+1cs ׁשלח חֵּ  187 ְׁשל 

 188 י ִבין QI3ms בין

בּו QM2mp סבב  189 ֹסַּ֫

 190 ׂשֹום QA ִׂשים

ֻׁשם QI3mp+3mp ירׁש  191 ִייר 

 192 ֹעׂשֹות QPtFP עׂשה

ֹונּו QP1cp ארר רַּ֫  193 א 

ִאים QPtMP בֹוא  194 ב 

אנ ה QI(2/3)fp מצא  195 ִתְמצ ַּ֫

 196 ַלֲעׂשֹות לְֶ+∞Q עׂשה

 197 קֹום QA קּום

ִני QM2ms+1cs עזר ְזרֵּ  198 ע 

ְתנּו QP1cp מות  199 ַמַּ֫

 200 ִתְׁשַלח QI3fs/2ms ׁשלח

ם QP3ms / QPtMS קום  201 ק 

 202 בֹוא QM2ms בֹוא

 203 יֵַּדע QI3ms ידע

 204 ְסעּו QM2mp נסע



 205 ִתְגַאל QI3fs/2ms גאל

בֹוא QI3fs/2ms בֹוא  206 ת 

 207 ִיְבַער QI3ms בער

 208 יֵַּרע QI3ms רעע

ְענ ה QI(2/3)fp ׁשמע  209 ִתְׁשַמַּ֫

 210 ִתְדְרֻׁשהּו QI2mp+3ms דרׁש

ְבתְֶ QP2fs ׁשוב  211 ַׁשַּ֫

 212 י ֱאַהב QI3ms אהב

 213 ֹאַמר QI1cs אמר

אִתי QP1cs נׂשא  214 נ ׂש ַּ֫

ה QI3fs/2ms ראה  215 ִתְרא 

ץ QP3ms or QPtMS רוץ  216 ר 

ְצִאי QI2fs יצא  217 תֵּ

 218 ִיְרבּו QI3mp רבה

 219 נ ס QP3ms / QPtMS נוס

ּנ QI1cs+(3ms/1cp) זכר ְזְכר  ּוא   220 

יתֶ  QP2ms עׂשה ִׂשַּ֫  221 ע 

טֹו QP3ms+3ms ׁשחט  222 ְׁשח 

אְתָך Q∞+2ms יצא  223 צֵּ

 224 ְנטּו QM2mp נטה

ְבנ ה QM2fp סבב  225 ֹסַּ֫

נּו QP2ms+1cp ׁשלח  226 ְׁשַלְחת 

ינ ה QM2fp נטה  227 ְנט ַּ֫

 228 ַדע QM2ms ידע

ׁשּום QI3mp+3mp ירׁש  229 ִייר 

 230 ִתְתִני QI2fs נתן

 231 ַתֲעלּו QI2mp עלה

 232 ְׂשאּו QM2mp נׁשא

ְבנְֵּך QI1cs+2fs בנה  233 א 

ינּו QI2mp בין ִבַּ֫  234 ת 

ֹלה QA עלה  235 ע 

ה QP3fs ׁשוב ב   236 ׁש ַּ֫

ֹותֶ  QP2ms סבב  237 ַסבַּ֫

ְמִתי QP1cs קום  238 ַקַּ֫

ְלכּו QIwc3mp הלך  239 ַויֵּ

ה QP3fs עלה ְלת  ָֽ  240 ע 

ּה QP3ms+3fs חׁשב ב   241 ֲחׁש 

ּנ ה QM2ms+3fs ׁשמע ע   242 ְׁשמ 

ינ ה QM2fp בנה  243 ְבנ ַּ֫

 244 ֲעִׂשי QM2fs עׂשה

ֱאֹכל לְֶ+∞Q אכל  245 ל 

אחט  QP2fs את ט   246 ח 

יִתי QI2fs ִׁשית ִׁשַּ֫  247 ת 

ֹותֶ  QP2ms ׁשלל  248 ַׁשּלַּ֫

ְדָך QI1cs+2ms עבד ֱעב   249 א 

 250 ִנַגע QI1cp נגע

 251 ֲעלֹות ∞Q עלה

 252 ֲעַזְבֻנהּו QP1cp+3ms עזב

 253 ַרׁש QM2ms ירׁש

ה QP3fs בנה ְנת  ָֽ  254 ב 

 255 י רּום QI3ms רום

מּות לְֶ+∞Q מּות  256 ל 



ב QI1cp יׁשב  257 נֵּׁשֵּ

ת ∞Q ירׁש ׁש  ַּ֫  258 ר 

 259 י ִׁשית QI3ms ִׁשית

ינ ה QI(2/3)fp סבב  260 ְתֻסב ַּ֫

ה QP3ms כלה ל   261 כ 

 262 ִתְמְצאּו QI2mp מצא

ְחִתי QP1cs ׁשלח ַלַּ֫  263 ׁש 

אּו QP3cp בֹוא  264 ב ַּ֫

ְצאּו QI2mp יצא  265 תֵּ

ינ ה QI(2/3)fp קום  266 ְתקּומ ַּ֫

אִתיהּו QP(1cs/2fs)+3ms מצא  267 ְמצ 

ַעת לְֶ+∞Q ידע ַדַּ֫  268 ל 

 269 ַתֲהֹרג QI3fs/2ms הרג

 270 ֹעִׂשים QPtMP עׂשה

 271 ִתְׂשַבע QI(3f/2m)s ׂשבע

ךֶ  QI1cp+2ms עבד  272 ַנַעְבד 

 273 יֹאַמר QI3ms אמר

ְׁשָך QI3ms+2ms ירׁש ָֽ  274 ִייר 

ְקנ ה QI(2/3)fp חזק ֱחַזַּ֫  275 ת 

ה QI3ms כלה  276 ִיְכל 

ִׂשים QI1cs ִׂשים  277 א 

ְעתֶ  QP2ms ׁשמע ַמַּ֫  278 ׁש 

ם QP3ms / QPtMS קּום  279 ק 

ה QIwc1cs ראה ְרא  א   280 ו 

ַדְתָך QP3fs+2ms ילד  281 ְיל 

 282 נ ִׁשיר QI1cp ִׁשיר

ד QI3fs/2ms ילד לֵּ  283 תֵּ

ה QP3fs ִׂשים מ   284 ׂש ַּ֫

 285 ִעְבֻדהּו QM2mp+3ms עבד

 286 ִנְגדּו QM2mp נגד

ְחִתי QP1cs ׁשלח ַלַּ֫  287 ׁש 
 


