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25a.18   ֶתה  ִישָּׁ
ְרנָּׁה   24.19 מ ַ֫  ִהשָּׁ
ִבים   24.5  ִנְכתָּׁ
25b.2   ה  ֶנֶעְברָּׁ
25a.3   ִנְשְמעּו 
25b.5   ֵשב  ֵהחָּׁ
25b.15   ֶנה  ֵנעָּׁ
ְדִתי   24.16  ִנְשמ ַ֫
25a.15   ְראּו ָּֽ  ִיקָּׁ
25a.6   ִנְקְראּו 
ְברּו   24.14 ָּֽ  ִהשָּׁ
25b.7   ְעֶתם  נֹוד 
25a.14   ִנְקֵראנּו 
ֵקד   24.1  ִיפָּׁ
25a.20   ִתי  ִתשָּׁ
ֵלְך   24.7  ִנשָּׁ
25b.1   ְרנּו  ֶנֱעב ַ֫
25b.17   ְָּֽלדּו  ִיּוָּׁ
25b.13   ֶנה  ֵתעָּׁ
25a.16   ְראּו ָּֽ  ִהקָּׁ
25b.11   ְלנּו  ִנפ ַ֫
ל   24.8  ִנְקט 
תֹוב   24.18  ִהכָּׁ
25a.7   ְראּו ָּֽ  ִתקָּׁ
25a.4   ְטִחי ָּֽ  ִתבָּׁ
25b.8   ְָָּּֽֽדִעי  ִתּוָּׁ
25a.10   סּו  ִיכָּׁ
ל   24.9  ִנְקטָּׁ
25b.18   ֶבת  נֹוֶשַ֫
ְבִרי   24.11 ָּֽ  ִתקָּׁ

 Root Parsing Inflected 
ְברּו   24.15 ָּֽ  ִתשָּׁ
25a.8   ֵסה  ִהכָּׁ
25b.14   ֶנה  ֵאעָּׁ
25b.6   ְבנָּׁה ש ַ֫  ֵתחָּׁ
25b.20   ְבנָּׁה ש ַ֫  ִהּוָּׁ
25a.2   ע מ   ִנשָּׁ
25b.3   ֵבר  ֵתעָּׁ
25a.13   ע מ   ֶאשָּׁ
25a.1   ע  ִנְשמ 
25b.9   ְָָּּֽֽדִעי  ִהּוָּׁ
ְרֶתן   24.2  ִנְשמ 
25a.12   אנָּׁה ֶצַ֫  ִהמָּׁ
25b.19   ִבים  נֹושָּׁ
25a.17   אֹות  ִנְקרָּׁ
25a.9   סּו  ִהכָּׁ
25b.12   נ ֲעׂשֹות 
ְבנָּׁה   24.3 ת ַ֫  ִתכָּׁ
25b.10   ִנג ְעֶתם 
 ִנְכתֹוב   24.17
ְָּֽכרּו   24.4  ִהזָּׁ
ֵלְך   24.6  ִהשָּׁ
רֹות   24.12  ִנְזכָּׁ
25a.11   אנָּׁה ֶצַ֫  ִתמָּׁ
25a.5   ְטִחי ָּֽ  ִהבָּׁ
25b.16   ְדִתי  נֹול ַ֫
25b.4   ֵבר  ֵנעָּׁ
 ִנְשְברּו   24.13
ֵבץ   24.10  ִהקָּׁ
25a.19    ָּׁית  ִנְשֵתַ֫
ְתִבי   24.20 ָּֽ  ִהכָּׁ
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25a.18 שתה NI3ms ֶתה  ִישָּׁ
ְרנָּׁה NM2fp שמר 24.19 מ ַ֫  ִהשָּׁ
ִבים NPtMP כתב 24.5  ִנְכתָּׁ
25b.2 עבר NP3fs or QC1cp ה  ֶנֶעְברָּׁ
25a.3 שמע NP3cp ִנְשְמעּו 
25b.5 חשב NM2ms / N∞ / NA ֵשב  ֵהחָּׁ
25b.15 ענה NI1cp ֶנה  ֵנעָּׁ
ְדִתי NP1cs שמר 24.16  ִנְשמ ַ֫
25a.15 קרא NI3mp ְראּו ָּֽ  ִיקָּׁ
25a.6 קרא NP3cp ִנְקְראּו 
ְברּו NM2mp שבר 24.14 ָּֽ  ִהשָּׁ
25b.7 ידע NP2mp ְעֶתם  נֹוד 
25a.14 קרא NP1cp ִנְקֵראנּו 
ֵקד NI3ms פקד 24.1  ִיפָּׁ
25a.20 שתה NI2fs ִתי  ִתשָּׁ
ֵלְך NI1cp שלך 24.7  ִנשָּׁ
25b.1 עבר NP1cp ְרנּו  ֶנֱעב ַ֫
25b.17 ילד NI3mp ְָּֽלדּו  ִיּוָּׁ
25b.13 ענה NI(3f/2m)s ֶנה  ֵתעָּׁ
25a.16 קרא NM2mp ְראּו ָּֽ  ִהקָּׁ
25b.11 נפל (N/D)P1cp ְלנּו  ִנפ ַ֫
ל NP3ms קטל 24.8  ִנְקט 
תֹוב NA כתב 24.18  ִהכָּׁ
25a.7 קרא NI2mp ְראּו ָּֽ  ִתקָּׁ
25a.4 בטח NI2fs ְטִחי ָּֽ  ִתבָּׁ
25b.8 ידע NI2fs ְָָּּֽֽדִעי  ִתּוָּׁ
25a.10 כסה NI3mp סּו  ִיכָּׁ
ל NPtMS קטל 24.9  ִנְקטָּׁ
25b.18 ישב NPtFS ֶבת  נֹוֶשַ֫
ְבִרי NI2fs קבר 24.11 ָּֽ  ִתקָּׁ
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ְברּו NI2mp שבר 24.15 ָּֽ  ִתשָּׁ
25a.8 כסה NM2ms OR NA ֵסה  ִהכָּׁ
25b.14 ענה NI1cs ֶנה  ֵאעָּׁ
25b.6 חשב NI(2/3)fp ְבנָּׁה ש ַ֫  ֵתחָּׁ
25b.20 ישב NM2fp ְבנָּׁה ש ַ֫  ִהּוָּׁ
25a.2 שמע NI1cp ע מ   ִנשָּׁ
25b.3 עבר NI(3f/2m)s ֵבר  ֵתעָּׁ
25a.13 שמע NI1cs ע מ   ֶאשָּׁ
25a.1 שמע NP3ms OR QI1cp ע  ִנְשמ 
25b.9 ידע NM2fs OR N∞+1cs ְָָּּֽֽדִעי  ִהּוָּׁ
ְרֶתן NP2fp שמר 24.2  ִנְשמ 
25a.12 מצא NM2fp אנָּׁה ֶצַ֫  ִהמָּׁ
25b.19 ישב NPtMP ִבים  נֹושָּׁ
25a.17 קרא NPtFP אֹות  ִנְקרָּׁ
25a.9 כסה NM2mp סּו  ִהכָּׁ
25b.12 עׂשה NPtFP נ ֲעׂשֹות 
ְבנָּׁה NI(2/3)fp כתב 24.3 ת ַ֫  ִתכָּׁ
25b.10 נגע (N/D)P2mp ִנג ְעֶתם 
 ִנְכתֹוב NA / QI1cp כתב 24.17
ְָּֽכרּו NM2mp זכר 24.4  ִהזָּׁ
ֵלְך NM2ms / N∞ / NA שלך 24.6  ִהשָּׁ
רֹות NPtFP זכר 24.12  ִנְזכָּׁ
25a.11 מצא NI(2/3)fp אנָּׁה ֶצַ֫  ִתמָּׁ
25a.5 בטח NM2fs OR N∞+1cs ְטִחי ָּֽ  ִהבָּׁ
25b.16 ילד NP1cs ְדִתי  נֹול ַ֫
25b.4 עבר NI1cp ֵבר  ֵנעָּׁ
 ִנְשְברּו NP3cp שבר 24.13
ֵבץ NM2ms / N∞ / NA קבץ 24.10  ִהקָּׁ
25a.19 שתה NP2ms  ָּׁית  ִנְשֵתַ֫
ְתִבי NM2fs / N∞+1cs כתב 24.20 ָּֽ  ִהכָּׁ
 


