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ֹותָ  QP2ms ׁשלל לּ֫  1 ׁשַׁ

ּה QP3ms+3fs עבד ד   2 ֲעב 

אּו QM2mp נׂשא  3 ׂשְׂ

ה HI3ms נכה  4 יַׁכֶּ

ָברך HtP1cp נּו כְׂ ּ֫ רַׁ ב   5 ִהתְׂ

אֹות HpPtFP יצא  6 מּוצ 

ֱענֶּה QI1cs ענה  7 אֶּ

 8 ִכּסּו DP3cp כסה

יִתי QI2fs ִׁשית ִׁשּ֫  9 ת 

ה DPtMS כסה ּסֶּ כַׁ  10 מְׂ

 11 מֹוִציִאים HPtMP יצא

ם DP2mp כלה  12 ִכִליתֶּ

אנּו HP1cp מצא צ ּ֫  13 ִהמְׂ

ם QP2mp עׂשה  14 ֲעִׂשיתֶּ

אנּו QP1cp יצא  15 י צ ּ֫

ֹותָ  HP2ms קּום  16 ֲהִקימּ֫

ְך QIwc3ms הלך לֶּ י ּ֫  17 וַׁ

ב QI1cp יׁשב  18 נ ׁש 

ִתיָך QP(1cs/2fs)+2ms גאל לְׂ אַׁ ָגְׂ 19 

ִבי QI2fs יׁשב ׁשְׂ  20 ת 

ֲרכּו Ht(P3cp / M2mp) ברך ב   21 ִהתְׂ

ִתי DpP1cs ברך כְׂ ּ֫ רַׁ  22 בֹּ

 23 נֲַׁעמֹּד QI1cp עמד

א QIwc3ms קרא ר  ִיקְׂ  24 וַׁ

ֻכִּסי DpI2fs כסה  25 תְׂ

ִאי QI2fs יצא צְׂ  26 ת 

 27 נֱֶּעז בֹות NPtFP עזב

ִעי NI2fs ידע  28 ִתּו  ָּֽדְׂ

ת DpPtFS קטל לֶּ ֻקטֶּּ֫  29 מְׂ

בֹות NPtFP יׁשב  30 נֹוׁש 

ר QI1cs אמר מַׁ  31 אֹּ

+Q∞+3ms מצא אֹו בְָׂ צְׂ מ   32 בְׂ

ָכסה HtIwc3ms ס כַׁ ִיתְׂ  33 וַׁ

ִׁשי QM2fs ירׁש  34 רְׂ

אנ ה NM2fp מצא צֶּּ֫  35 ִהמ 

ר HtIwc1cs ׁשמר מ  תַׁ ׁשְׂ אֶּ  36 ו 

ִתי QP1cs קום מְׂ  37 קַּׁ֫

נּו NP1cp ידע עְׂ ּ֫  38 נֹודַׁ

מּוי ׁשָֹּּ֫ QI3mp ׁשמם  39 

ה HpPtMS ראה אֶּ רְׂ  40 מ 

ם HtP2mp ברך תֶּ כְׂ רַׁ ב   41 ִהתְׂ

מּו DpI2mp נחם ֻנח   42 תְׂ

 43 י רּוץ QI3ms רוץ

ִתי NP1cs ילד דְׂ  44 נֹולַּׁ֫

ׁשּו DpI3mp גרׁש רְׂ גֹּ  45 יְׂ

ִטי QM2fs נטה  46 נְׂ

ֲאִהיִבים HPtMP אהב  47 מַׁ

ע NP3ms ידע  48 נֹודַׁ
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ְך QI3ms הלך  49 י ל 

 50 י רּום QI3ms רום

נּו QP2ms+1cp ׁשלח ת  חְׂ לַׁ  51 ׁשְׂ

ֲעִביר HI1cs עבר  52 אַׁ

ָנכה HIwc3mp יַׁכּו  53 וַׁ

ִתי DP1cs ברך כְׂ ּ֫ רַׁ  54 ב 

ה QC1cs ׁשלך ח  לְׂ ׁשְׂ  55 אֶּ

אנ ה HI(2/3)fp מצא צֶּּ֫ מְׂ  56 תַׁ

לּו QP3cp אכל כְׂ  57 א  

נֲַׁחִמים DPtMP נחם  58 מְׂ

ֹוִאי QI2fs בֹוא בּ֫  59 ת 

ה QC1cp OR NP3fs ׁשלח ח  לְׂ  60 ִנׁשְׂ

לּו QI3mp נפל  61 ִיפְׂ

ָמלא DP1cs אִתי ִָמל ּ֫ 62 

ְך DpPtMS ברך ר  בֹּ  63 מְׂ

 64 ֲעז בּוְך QP3cp+2fs עזב

ינ ה DpI(2/3)fp כסה ֻכּסֶּּ֫  65 תְׂ

ד NPtMS ילד  66 נֹול 

ה HP3ms גלה ל   67 ִהגְׂ

נֶּה QI3ms בנה  68 ִיבְׂ

אּו QM2mp ראה  69 רְׂ

יִתי QP1cs כלה ִלּ֫  70 כ 

ׂשֹות QPtFP עׂשה  71 עֹּ

ִתי QPwc1cs נתן נ תַׁ  72 וְׂ

ד QI3ms ירד  73 י ר 

נ ה HtI(2/3)fp ברך כְׂ ּ֫ ר  ב   74 ִתתְׂ

ֻׁשם QI3mp+3mp ירׁש  75 ִייר 

ע QI3ms ידע  76 י דַׁ

נ ה QM2fp ידע עְׂ ּ֫  77 דַׁ

ה QP3fs ִׂשים מ   78 ׂש ּ֫

ע QI3ms נסע  79 ִיּסַׁ

ִני QI2fs נתן  80 ִתתְׂ

ימּו QM2mp ׂשים  81 ִׂשּ֫

ם NP2mp עבד תֶּ דְׂ  82 נֱֶּעבַּׁ֫

 83 ִכלּו DP3cp כלה

אִתי NP1cs מצא צ ּ֫  84 ִנמְׂ

נ ם QI3ms+3mp בנה  85 ִיבְׂ

ה DP3fs צוה ת   86 ִצּוְׂ

רּו HtI2mp ׁשמר מְׂ תַׁ  87 ִתׁשְׂ

אּו QI2mp יצא צְׂ  88 ת 

יִתי HP1cs גלה ל ּ֫  89 ִהגְׂ

נּו QP1cp ידע עְׂ ּ֫  90 י דַׁ

 91 ֲענ ה QM2ms ענה

ן QI3ms נתן  92 ִית 

ה DI3ms כסה ּסֶּ כַׁ  93 יְׂ

ֻבִני QM2mp+1cs עזב  94 ִעזְׂ

ִני QP3ms+1cs עזב  95 ֲעז בַׁ

נֶּה QI1cp בנה  96 ִנבְׂ
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ת HpPtMS ׁשחת ח  ׁשְׂ  97 מ 

ֱעִמיד HP3ms עמד ָהֶּ 98 

ֹותָ  QP2ms סבב בּ֫  99 סַׁ

 100 יִַׁגיד HI3ms נגד

תָ  P2ms(N/D) נחם מְׂ  101 ִנחַּׁ֫

נ ה HI(2/3)fp ידע עְׂ ּ֫  102 תֹודַׁ

ב QI(3f/2m)s אהב ֱאהַׁ  103 תֶּ

נֹות ∞N בנה  104 ִהב 

ֲאִביד HPtMS אבד  105 מַׁ

ץ QP3ms or QPtMS רוץ  106 ר 

ה QM2ms נטה ט   107 נְׂ

אּו QI2mp מצא צְׂ  108 ִתמְׂ

ח QI1cs ׂשמח מַׁ ׂשְׂ  109 אֶּ

נֶּה NI(3f/2m)s בנה  110 ִתב 

ה HP3fs עמד יד  ֱעִמּ֫  111 הֶּ

ה DP3fs צוה ת   112 ִצּוְׂ

ת QPtFS ברח חַׁ ּ֫ רַׁ  113 בֹּ

ד QI1cs עבד ֱעבֹּ  114 אֶּ

יתָ  DP2ms כסה  115 ִכִּסּ֫

 מכר
QI3ms + 

interrogative 
ר כֹּ  116 ֲהִימְׂ

ינ ה QM2fp עלה  117 ֲעלֶּּ֫

ע QI1cs נסע ּסַׁ  118 אֶּ

עּו QI3mp נסע  119 ִיּסְׂ

לֹות QPtFP עלה  120 עֹּ

 121 נ נּוס QI1cp נוס

ז ק DPtMS חזק חַׁ  122 מְׂ

ִמים QPtMP קּום  123 ק 

ם (ו+or P) QPwc2mp יׁשב תֶּ בְׂ  124 ִויׁשַׁ

+∞Q נתן ת לְָׂ ת   125 ל 

ם P2mp(N/D) נגע תֶּ  126 ִנגַׁעְׂ

 127 ֲעׂשּו QM2mp עׂשה

 128 ִצּו ה DP3ms צוה

ֹוִתי HP1cs קּום  129 ֲהִקימּ֫

ה QP3fs ראה ֲאת   130 ר 

 131 נ ִׂשים QI1cp ִׂשים

ר NI1cp עבר ב   132 נ ע 

פּוִני QP3cp+1cs רדף ד   133 רְׂ

+Q∞+3mp עׂשה ם לְָׂ ֲעׂשֹות   134 לַׁ

ִני QP2ms+1cs זכר תַׁ רְׂ כַׁ  135 זְׂ

אּו QI2mp חטא טְׂ חֶּ  136 תֶּ

יו DpPtMP+3ms (type 2) ברך כ  ר  בֹּ  137 מְׂ

ידּו HM2mp ׁשמד ִמּ֫ ׁשְׂ  138 הַׁ

ָגלה Ht∞ גַׁלֹות  139 ִהתְׂ

 140 גַׁלּו DM2mp גלה

נ ה QM2ms+3fs ׁשמע עֶּ מ   141 ׁשְׂ

הֹוִריׁש ל+∞H ירׁש  142 לְׂ

ד QM2ms עבד  143 ֲעבֹּ

 144 ִהִציב HP3ms נצב
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ד HIwc3ms עמד ֲעמ  יַׁ  145 וַׁ

ח QM2ms ׁשלח לַׁ  146 ׁשְׂ

נֹות ∞N בנה  147 ִהב 

+Q∞+1cs קבץ ִצי לְָׂ בְׂ ק   148 לְׂ

ע NI(3f/2m)s ידע דַׁ  149 ִתּו 

אנ ה QM2fp קרא ּ֫ רֶּ  150 קְׂ

ּוֶּה DI3ms צוה צַׁ  151 יְׂ

נּו HpP1cp נצל לְׂ ָֻהצַּׁ֫ 152 

ה QC1cp or NP3fs ׁשמר ר  מְׂ  153 ִנׁשְׂ

יתָ  QP2ms עלה ִלּ֫  154 ע 

יעּו HP3cp or HM2mp ידע  155 הֹוִדּ֫

ה HpPtMS ראה אֶּ רְׂ  156 מ 

ְך NM2ms/N∞/NA ׁשלך ל   157 ִהש 

ִעי NM2fs / N∞+1cs ידע  158 ִהּו  ָּֽדְׂ

ן QIwc3ms בנה בֶּ ִיּ֫  159 וַׁ

+Q(∞/M2ms)+2ms בֹוא ָך וְָׂ  160 ּובֹואֶּ

יִתי DP1cs כלה  161 ִכל ּ֫

ּוִמי QI2fs קום קּ֫  162 ת 

 163 מֹוִליד HPtMS ילד

ע QI3ms רעע  164 י רַׁ

נ ה QI(2/3)fp ירׁש ׁשְׂ ּ֫  165 ִתירַׁ

 166 ֹוִאיבָּ֫ QM2fs בֹוא

 167 קֹום QA קּום

ת DPtFS ׁשלח חַׁ לַּׁ֫ ׁשַׁ  168 מְׂ

ךָ  QI1cp+2ms עבד דֶּ בְׂ  169 נַׁעַׁ

רּו QP3cp סור  170 ס ּ֫

 171 ֲעלֹות ∞Q עלה

ּה QP3ms+3fs חׁשב ב   172 ֲחׁש 

ׂשּום QM2mp+3mp תפׂש  173 ִתפְׂ

נֶּה NI3ms בנה  174 ִיב 

ֻנהּו QP1cp+3ms עזב  175 ֲעזַׁבְׂ

נֲַׁחמּו DI2mp נחם  176 תְׂ

ז ∞QM2ms OR Q אחז ֱָאחֹּ 177 

ִתי QP1cs קּום מְׂ  178 קַּׁ֫

כּו QI3mp הלך  179 י לְׂ

ְך HM2ms or HA ׁשלך ל  ׁשְׂ  180 הַׁ

ת ∞Q נגׁש ׁשֶּ  181 גֶּּ֫

סּור QI1cs סור  182 א 

נּו QI3mp בנה  183 ִיבְׂ

ִבי NM2fs / N∞+1cs כתב תְׂ  184 ִהכ  

 185 הֹוִדיעַָׁ HP3ms ידע

לֹות ∞D חלה  186 חַׁ

ם DP2mp בער תֶּ רְׂ  187 ִבעַׁ

נֲַׁחִמי HtI2fs נחם  188 ִתתְׂ

ר D(M2ms/∞/A) ספר פ   189 סַׁ

אּו QP3cp בֹוא  190 ב ּ֫

ד QI1cs ירד ר   191 א 

ְך DPtMS ברך ר  ב   192 מְׂ
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ם QP3ms / QPtMS קום  193 ק 

ר QI3ms בער עַׁ  194 ִיבְׂ

ה HPtMS ראה אֶּ רְׂ  195 מַׁ

ד H(M2ms/A) ׁשמד מ  ׁשְׂ  196 הַׁ

נ ה NI(2/3)fp עזב בְׂ זַּׁ֫ ע   197 ת 

נ ה QM2fp סבב בְׂ  198 סֹּּ֫

ֲחרּו QI3mp בחר  199 ִיבְׂ

ִתי DpP1cs ברך כְׂ ּ֫ רַׁ  200 בֹּ

ְך DP3ms ברך ר   201 ב 

יתָ  HP2ms גלה ִלּ֫  202 ִהגְׂ

דּו Ht(P3cp / M2mp) פרד רְׂ פ    203 ִהתְׂ

ז NPtMS אחז  204 נֱֶּאח 

ׁש QM2ms ירׁש  205 רַׁ

נֹות ∞Ht ענה עַׁ  206 ִהתְׂ

 207 ֲעלֹות ∞Q עלה

אנ ה QI(3/2)fp קרא ּ֫ רֶּ  208 ִתקְׂ

יעּו HI2mp נגע ִגּ֫  209 תַׁ

יתָ  QP2ms בנה ִנּ֫  210 ב 

+Q∞+3fs ׁשמר +וְָׂ ּה לְָׂ ר  מְׂ ׁש   211 ּולְׂ

ם HtPtMS נחם נַׁח   212 ִמתְׂ

ִייִתי QPwc1cs היה ה   213 וְׂ

נֶּה NI1cs בנה ב   214 אֶּ

ד QI3ms אבד ֹּאבַׁ  215 י

 216 ִכלּו DP3cp כלה

נ ה QI(2/3)fp לקח חְׂ  217 ִתקַּׁ֫

ם HP2mp יצא אתֶּ  218 הֹוצ 

ד HpI3ms עמד  219 י ֳעמַׁ

ֻדִני QI3mp+1cs עבד בְׂ  220 יַׁעַׁ

ּה QM2ms+3fs כתב ב  תְׂ ָכ  221 

ת HPtFS נגד דֶּ גֶּּ֫  222 מַׁ

יִתי DP1cs כסה  223 ִכִּסּ֫

ינ ה HI(2/3)fp בֹוא ִביאֶּּ֫  224 תְׂ

ם QP3ms / QPtMS קּום  225 ק 

ם QP2mp נוס תֶּ  226 נַׁסְׂ

 ׂשרף
QI2mp + 

interrogative 
פּו רְׂ  227 ֲהִתׂשְׂ

מֹור QA אמר  228 א 

יתָ  DpP2ms כסה  229 ֻכּס ּ֫

ִלי QI2fs אכל ֹּאכְׂ  230 ת

 231 גַׁלֹות ∞D גלה

ִּסים DPtMP כסה כַׁ  232 מְׂ

ה DC1cs הלל ל  לְׂ  233 ֲאהַׁ

ב HpPtMS /ׁשּוביׁשב  234 מּוׁש 

ֻׁשהּו QI2mp+3ms דרׁש רְׂ  235 ִתדְׂ

ָך QI3ms+2ms ירׁש ׁשְׂ  236 ִייר  

ת ∞Q ידע עַׁ ּ֫ ָדַׁ 237 

ׂשֹות ∞N עׂשה ע   238 ה 

ר HtI3ms ׁשמר מ  תַׁ  239 ִיׁשְׂ

ִביט HPtMS נבט  240 מַׁ
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ִחי NM2fs / N∞+1cs בטח טְׂ  241 ִהב  

ּובּו QI3mp ׁשוב  242 י ׁשּ֫

ינ ה HM2fp רבה בֶּּ֫ רְׂ  243 הַׁ

הּו QI1cs+3ms בחר ר  ח  בְׂ ָאֶּ 244 

גַׁלֹות ∞Ht גלה  245 ִהתְׂ

אנּו QP1cp חבא ט ּ֫  246 ח 

ה QI3ms כלה לֶּ  247 ִיכְׂ

ד HpP3ms עמד ֳעמַׁ  248 ה 

ז QPtMS אחז ח   249 אֹּ

ִני QM2ms+1cs עזר ר  זְׂ  250 ע 

ם DP2mp מלא אתֶּ  251 ִמל 

+Q∞+1cs ׁשמע ִעי כְָׂ מְׂ ׁש   252 כְׂ

ת DpPtFS ברך כֶּ ּ֫ רֶּ בֹּ  253 מְׂ

ן DpP2fp ברך תֶּ כְׂ רַׁ  254 בֹּ

ִׂשים QI1cs ִׂשים  255 א 

ינ ה QI(2/3)fp עלה ֲעלֶּּ֫  256 תַׁ

ִאים QPtMP בֹוא  257 ב 

ם DP2mp בער תֶּ רְׂ ִָבעַׁ 258 

ינ ה QM2fp בנה נֶּּ֫  259 בְׂ

ג QI1cs הרג ֱהרֹּ  260 אֶּ

ידּו HI2mp ׁשמד ִמּ֫ ׁשְׂ  261 תַׁ

ֻכלּו DpIwc3mp כלה יְׂ  262 וַׁ

ב N(M2ms/∞/A) חׁשב ׁש  ח   263 ה 

ד QI3fs/2ms ילד ל   264 ת 

 265 נ ִׁשיר QI1cp ִׁשיר

ה HtPtMS כסה ּסֶּ כַׁ  266 ִמתְׂ

לֹות QPtFP עלה  267 עֹּ

 268 נ ס QP3ms / QPtMS נוס

תָ  HP2ms אהב בְׂ ֱאהַּׁ֫  269 הֶּ

ם QM2ms+3mp כתב ב  תְׂ  270 כ 

ָקּום HpI(2/3)fp נ ה מְׂ  271 תּוקַּׁ֫

א Iwc3ms(Q/H) ראה רְׂ יַׁ  272 וַׁ

ן DP2fp בער תֶּ רְׂ  273 ִבעַׁ

חּוז QPpMS אחז  274 א 

ה HI3ms רבה בֶּ  275 יַׁרְׂ

ח QI3fs/2ms ׁשלח לַׁ  276 ִתׁשְׂ

 זכר
QI3fs/2ms + 

interrogative 
כֹּר  277 ֲהִתזְׂ

 278 מֹוִלידֹות HPtFP ילד

את ∞Q נׂשא  279 ׂש 

יִמי HM2fs קּום ִקּ֫  280 ה 

ִׁשיִתי I2fs(Q/H) ִׁשית  281 ת 

עַָׁ ∞Q ׁשמע מֹּ  282 ׁשְׂ

ינ ה QI(2/3)fp נטה  283 ִתטֶּּ֫

מֹועַָׁ QA ׁשמע  284 ׁש 

ָמצא QI1cp or N(P3/Pt)ms א צ   285 ִנמְׂ

ח QI1cs לקח קַׁ  286 אֶּ

ִתי NI2fs ׁשתה  287 ִתש 

 288 ִגלּו DP3cp גלה
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נֹות ∞Q בנה  289 בְׂ

ֻיגַׁד HpIwc3ms נגד  290 וַׁ

ינ ה HI(2/3)fp קּום ִקימֶּּ֫  291 תְׂ

ּוִמי QM2fs קּום  292 קּ֫

עּו QM2mp נסע  293 סְׂ

ר QI3ms אמר ֹּאמַׁ  294 י

ם DpP2mp מלא אתֶּ  295 ֻמל 

ר QI3ms בער עַׁ  296 ִיבְׂ

ה DI1cs כלה לֶּ  297 ֲאכַׁ

ח QI1cp בטח טַׁ  298 ִנבְׂ

 299 ֲעׂשֹות ∞Q עׂשה

ִתי HpP1cs ירד דְׂ ּ֫  300 הּורַׁ

לּו DM2mp כלה  301 כַׁ

 302 ִהג לֹות ∞N גלה

ֲעִלי QI2fs עלה  303 תַׁ

 304 בֹוא Q(M2ms/∞/A) בֹוא

נּו QP3cp בנה  305 ב 

+∞Q היה יֹות לְָׂ  306 ִלהְׂ

א D(M2ms/∞/A) מלא ל   307 מַׁ

ת HpPtFS נגד דֶּ  308 ֻמגֶּּ֫

ם P2mp(N/D) נסח תֶּ חְׂ  309 ִנּסַׁ

ֹונּו QP1cp סבב בּ֫  310 סַׁ

ה QPtFS רעה ע   311 רֹּ

נּו QI3ms+(3ms/1cp) גאל לֶּ א   312 ִיגְׂ

ר Ht(P3ms/M2ms/∞/A) ׁשמר מ  תַׁ  313 ִהׁשְׂ

אִתי DpP1cs מלא ָֻמל ּ֫ 314 

אִתי DP1cs מלא  315 ִמל ּ֫

ת HPtFS חזק קֶּ ֲחזֶּּ֫  316 מַׁ

ה QM2ms עלה ֲָעל  317 

ר HtI1cs ספר פ  תַׁ סְׂ  318 אֶּ

נ ה QI(3/2)fp עבד דְׂ ֲעבֹּּ֫  319 תַׁ

ְך HtI(3f/2m)s ׁשפך פ  תַׁ  320 ִתׁשְׂ

נּו NP1cp עבר רְׂ ָנֱֶּעבַּׁ֫ 321 

ינ ה HI(2/3)fp נטה טֶּּ֫  322 תַׁ

ימּו QI2mp ׂשים ִׂשּ֫  323 ת 

נ ה NI(2/3)fp חׁשב בְׂ ׁשַּׁ֫ ח   324 ת 

נּו HtP1cp ׁשמר רְׂ מַּׁ֫ תַׁ  325 ִהׁשְׂ

בּו QI3mp יׁשב  326 י ׁשְׂ

ּה Q(M2/P3)ms+3fs גאל ל  א   327 גְׂ

ידּו HM2mp עמד ֲעִמּ֫  328 הַׁ

ת HPtFS ׁשמע עַׁ מַּׁ֫ ׁשְׂ  329 מַׁ

ידּו HI3mp עמד ֲעִמּ֫ ָיַׁ 330 

ט QI3fs/2ms ׁשחט חַׁ  331 ִתׁשְׂ

ג QI3fs/2ms הרג ֲהרֹּ  332 תַׁ

ר NI(3f/2m)s עבר ב  ע   333 ת 

ז NP3ms OR QI1cp אחז  334 נֱֶּאחַׁ

ִּסי DI2fs כסה כַׁ  335 תְׂ

אנ ה QM2fp נׂשא  336 ׂשֶּּ֫
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ִני QM2ms+1cs ׁשלח ח  ל   337 ׁשְׂ

אנ ה NI(2/3)fp מצא צֶּּ֫  338 ִתמ 

ה QP3fs הלך כ  לְׂ  339 ה  

 340 יִַׁביט HI3ms נבט

ִתי HP1cs נגע  341 ִהגַׁעְׂ

כּו DI2mp ברך רְׂ ב    342 תְׂ

לּו NI3mp אכל כְׂ  343 י א  

כֹות HtPtFP ברך רְׂ ב    344 ִמתְׂ

ֹּא QIwc3ms בֹוא י ב  345 וַׁ

ׁשּו DpP3cp גרׁש רְׂ  346 גֹּ

ָך QI1cs+2ms עבד דְׂ ֱעב   347 אֶּ

לֹות ∞D כלה  348 כַׁ

ֻנֲחִמי DpI2fs נחם  349 תְׂ

ינּו HtP1cp גלה ִלּ֫ גַׁ  350 ִהתְׂ

ת HpPtMS ׁשבת ב  ׁשְׂ  351 מ 

ִקי QI2fs חזק זְׂ חֶּ  352 תֶּ

ָברך DI2mp כּו רְׂ ב    353 תְׂ

ה HtP3fs גלה ת  גַׁלְׂ  354 ִהתְׂ

ּוֶּה DPtMS צוה צַׁ  355 מְׂ

ה QP3fs ׁשוב ב   356 ׁש ּ֫

ׁש QI1cp ירׁש  357 ִנירַׁ

ו DIwc3ms צוה צַׁ יְׂ  358 וַׁ

+∞Q אכל ל לְָׂ ֱאכֹּ  359 לֶּ

ס DIwc3ms כסה כַׁ יְׂ  360 וַׁ

בּו QM2mp סבב  361 סֹּּ֫

ָך Q∞+2ms יצא אתְׂ  362 צ 

ּומּו QI3mp קּום  363 י קּ֫

ָ ∞Q ׁשלח ֹלחַׁ  364 ׁשְׂ

בּו QI3mp רבה  365 ִירְׂ

רּו QI3mp אמר ֹּאמְׂ  366 י

עִתי QP1cs נגע גַּׁ֫  367 נ 

יתָ  HP2ms גלה ִלּ֫  368 ִהגְׂ

לֹות ∞Q כלה  369 כְׂ

ד HpP3ms ירד  370 הּורַׁ

ע QM2ms ידע  371 דַׁ

א QI1cp נׂשא  372 ִנש 

נ ה QM2fp יצא אֶּּ֫  373 צְׂ

ִתי HpP1cs קּום מְׂ  374 הּוקַּׁ֫

ִרי HtM2fs OR Ht∞+1cs ספר פְׂ תַׁ  375 ִהסְׂ

נֲַׁחלּו HtI2mp נחל  376 ִתתְׂ

נ ה HpI(2/3)fp נגד דְׂ  377 ֻתגַּׁ֫

ב QI3ms אהב  378 יֱֶּאהַׁ

ינ ה HtM2fp גלה גַׁלֶּּ֫  379 ִהתְׂ

ֲאִביד ל+∞H אבד הַׁ  380 לְׂ

ג הּו QI3ms+3ms הרג רְׂ  381 יַׁהַׁ

כּו QI2mp הלך לְׂ  382 ת 

 383 י ִׁשית QI3ms ִׁשית

 384 קּום QM2ms קּום



 Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 9 

J Beckman 2013.04.26 HebrewSyntax.org   

א D(M2ms/∞/A) מלא ל   385 מַׁ

ד QIwc3ms ירד רֶּ י ּ֫  386 וַׁ

ד HM2ms OR HA עמד ֲעמ   387 הַׁ

ֲערּו QP3cp OR DM2mp בער  388 ב 

ה QC1cp or NP3fs כרת ת  רְׂ  389 ִנכְׂ

ִתי QP1cs ִׂשים מְׂ  390 ׂשַּׁ֫

ֻנׇחמּו DpI2mp נחם  391 תְׂ

ִתי DP1cs גרׁש ׁשְׂ ּ֫  392 ג רַׁ

נ ה QI(2/3)fp אכל לְׂ ֹּאכַּׁ֫  393 ת

בֹוא QI3fs/2ms בֹוא  394 ת 

תּו DP3cp ׁשרת רְׂ  395 ׁש 

עֹות QPtFP רעה  396 רֹּ

ן QIwc3ms בנה בֶּ ִיּ֫  397 וַׁ

ֲאלּו DpIwc3mp גאל גֹּ יְׂ  398 וַׁ

ינ ה QI(2/3)fp בכה כֶּּ֫  399 ִתבְׂ

נֶּה NI1cs ענה ע   400 א 

רּו QP3cp ִׁשיר  401 ׁש ּ֫

ִבית HPtMS ׁשבת ׁשְׂ  402 מַׁ

ב NI3ms יׁשב  403 ִיּו ׁש 

ה HI3ms מרה רֶּ  404 יַׁמְׂ

נֶּה NI1cs בנה ב   405 אֶּ

 406 ִכּסּו DP3cp כסה

נ ה NM2fp יׁשב בְׂ ׁשַּׁ֫  407 ִהּו 

ר QIwc3ms אמר ֹּאמֶּ י  408 וַׁ

ינ ה QM2fp ראה אֶּּ֫  409 רְׂ

תָ  DP2ms גרׁש ׁשְׂ ּ֫  410 ג רַׁ

ם DI3ms נחם נַׁח   411 יְׂ

נ ה NI(2/3)fp עזב בְׂ זַּׁ֫ ע   412 ת 

ע QIwc3ms נסע ִיּסַׁ  413 וַׁ

ָיׁשב HI2mp יבּו  414 תֹוִׁשּ֫

ע QM2ms ׁשמע מַׁ  415 ׁשְׂ

ם D(M2ms/∞/A) נחם  416 נַׁח 

ָירד HpI2fs ִדי  417 תּורְׂ

ָ HI1cs יכח  418 אֹוִכיחַׁ

ְך DpI3ms ברך רַׁ בֹּ  419 יְׂ

יִתי DP1cs צוה  420 ִצִּוּ֫

ת DPtFS ברך כֶּ ּ֫ רֶּ ב   421 מְׂ

ד NP3ms ילד  422 נֹולַׁ

ת ∞Q ירׁש ׁשֶּ ּ֫  423 רֶּ

ִדי HpI2fs עמד מְׂ ע   424 ת 

את QP2fs חטא ט   425 ח 

נּו P1cp(N/D) נצל לְׂ  426 ִנצַּׁ֫

לֹות ∞N עלה ע   427 ה 

ר DP3ms בער  428 ִבע 

ינּו DP1cp כסה  429 ִכִּסּ֫

ִתי HP1cs יׁשב בְׂ  430 הֹוׁשַּׁ֫

צּו QP3cp רוץ ּ֫  431 ר 

נּו HpP1cp עמד דְׂ ֳעמַּׁ֫  432 ה 
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ת NPtFS יׁשב בֶּ  433 נֹוׁשֶּּ֫

ן QP3ms נתן  434 נ תַׁ

ע QM2ms נסע  435 סַׁ

נֲַׁחִמים DPtMP נחם  436 מְׂ

נּו P1cp(N/D) נפל לְׂ  437 ִנפַּׁ֫

יִתי DP1cs גלה  438 ִגִלּ֫

ה NI3ms ׁשתה תֶּ  439 ִיש 

ם NP2mp ידע תֶּ עְׂ  440 נֹודַׁ

גַׁלֹות ∞Ht גלה  441 ִהתְׂ

ֲערּו DI3mp בער בַׁ  442 יְׂ

ה DC1cs חלק ק  לְׂ  443 ֲאחַׁ

תָ  NP2ms כרת ּ֫ רַׁ  444 ִנכְׂ

+Q∞+3fs עבד ּה לְָׂ ד  בְׂ ע   445 לְׂ

אנ ה QI(2/3)fp מצא צֶּּ֫  446 ִתמְׂ

ה QIwc1cs ראה אֶּ רְׂ אֶּ  447 ו 

עּו QI3mp רעה  448 ִירְׂ

ָך Q(∞/M2ms)+2ms כתב בְׂ תְׂ  449 כ 

 450 ִׂשים Q(M2ms/∞) ִׂשים

אנּו NP1cp קרא ר   451 ִנקְׂ

ָך Q(∞/M2ms)+2ms קטל לְׂ טְׂ  452 ק 

ֻדהּו QM2mp+3ms עבד  453 ִעבְׂ

תְָׂ HtP2fs נחם מְׂ נַׁחַׁ  454 ִהתְׂ

 455 ֻכּסּו DpP3cp כסה

ם Q(P3ms/PtMS) ִׂשים  456 ׂש 

יֹות ל+∞Q חיה  457 ִלחְׂ

 458 ֲעִׂשי QM2fs עׂשה

רּום QI1cs רום  459 א 

+∞Q עׂשה ֲעׂשֹות לְָׂ  460 לַׁ

כּו QP3cp הלך לְׂ  461 ה  

 462 הֹוִׁשיב ∞HP3ms OR H יׁשב

ֹוִתי HP1cs קּום  463 ֲהִקימּ֫

 464 ֲענּו QM2mp ענה

 465 יֲַׁעִמיד HI3ms עמד

ִתים DPtMP ׁשרת רְׂ ׁש    466 מְׂ

ׁש DI3ms גרׁש ג ר   467 יְׂ

ִני QM2ms+1cs ׁשמע ע  מ   468 ׁשְׂ

נ ה QI(2/3)fp חזק קְׂ ֱחזַּׁ֫  469 תֶּ

ד D(M2ms/∞/A) למד מ   470 לַׁ

ה QI3ms עׂשה  471 יֲַׁעׂשֶּ

ב HpP3ms נצב  472 ֻהצַׁ

רּו QI2mp עבר בְׂ עַׁ  473 תַׁ

ידּו HP3cp ׁשמד ִמּ֫  474 ִהׁשְׂ

ע QI(3f/2m)s ׂשבע בַׁ  475 ִתׂשְׂ

ֲהִבים DPtMP אהב אַׁ  476 מְׂ

תָ  HP2ms ילד דְׂ  477 הֹולַּׁ֫

נ ה HtM2fp נחם מְׂ נַׁחַּׁ֫  478 ִהתְׂ

ה NP3fs / QC1cp עבר ר  בְׂ  479 נֶּעֶּ

 480 נֲַׁעׂשֹות NPtFP עׂשה
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א QI3fs/2ms נׂשא  481 ִתש 

כּו QIwc3mp הלך לְׂ י   482 וַׁ

בּו QP3cp סבב בְׂ  483 ס  

אִתי NP1cs מצא צ ּ֫  484 ִנמְׂ

ָענה Ht∞ נֹות עַׁ  485 ִהתְׂ

ה HtI1cp גלה גַׁלֶּ  486 ִנתְׂ

אנ ה NI(2/3)fp מצא צֶּּ֫  487 ִתמ 

ע QI3ms ידע  488 י דַׁ

יִתי DpP1cs צוה  489 ֻצּו ּ֫

יִתי NP1cs גלה ל ּ֫  490 ִנגְׂ

עּו QI3mp נסע  491 ִיסְׂ

ם QP2mp ׁשלל לֹותֶּ  492 ׁשַׁ

גַׁע HIwc3ms נגע יַׁ  493 וַׁ

ה DpPtFS כסה ֻכּס   494 מְׂ

תּו QP3cp ִׁשית  495 ׁש ּ֫

ינ ה QM2fp נטה טֶּּ֫  496 נְׂ

ה QP3fs עלה ת  לְׂ  497 ע  

סּו NM2mp כסה  498 ִהכ 

אנ ה NM2fp מצא צֶּּ֫  499 ִהמ 

יתָ  NP2ms דמה מ ּ֫  500 ִנדְׂ

ה DM2ms or DA עלה ל   501 עַׁ

את QPtFS יצא צ   502 יֹּ

נ ה QI(2/3)fp ׁשמע עְׂ מַּׁ֫  503 ִתׁשְׂ

ֻגהּו QI3mp+3ms הרג רְׂ  504 יַׁהַׁ

ָׁשּוב/יׁשב HpI3ms ב  505 יּוׁשַׁ

תּו QI3mp ׁשתה  506 ִיׁשְׂ

ן DP2fp מצא אתֶּ  507 ִמצ 

ִאי Q∞+1cs קרא רְׂ  508 ק 

ם QP2mp עבד תֶּ דְׂ  509 ֲעבַׁ

ה QC1cs כרת ת  רְׂ כְׂ  510 אֶּ

תְָׂ QP2fs ידע עַׁ ּ֫  511 י דַׁ

ִגיעַָׁ HPtMS נגע  512 מַׁ

 513 ִבֲערּו DP3cp בער

ת DP3ms ׁשרת ר   514 ׁש 

עּו NI3mp ידע  515 ִיּו  ָּֽדְׂ

ּוֶּה DI3ms צוה צַׁ  516 יְׂ

דּו NI3mp ילד  517 ִיּו  לְׂ

בּו QI3mp עזב זְׂ  518 יַׁעַׁ

ֲעִמיד ∞H עמד  519 הַׁ

 520 קּום Q(M2ms/∞) קּום

א QI1cs קרא ר  קְׂ  521 אֶּ

ֲעלּו QI2mp עלה  522 תַׁ

ֲאׁשּו HtP3cp or HtM2mp באׁש ב   523 ִהתְׂ

ה QP3fs בנה ת  נְׂ  524 ב  

ה DI(3f/2m)s כלה לֶּ כַׁ  525 תְׂ

ר HtPtMS סתר ת  תַׁ  526 ִמסְׂ

ל D(M2ms/∞/A) גדל  527 גַׁד 

יּו QI3mp היה  528 ִיהְׂ
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ִבים NPtMP יׁשב  529 נֹוׁש 

ׁשּוִני QM2mp+1cs דרׁש  530 ִדרְׂ

תָ  QP2ms כרת ּ֫ רַׁ  531 כ 

תֹוב NA / QI1cp כתב  532 ִנכְׂ

ה HP3fs רבה ת  בְׂ  533 ִהרְׂ

ם QI1cs+3mp זרע ע  ר  זְׂ  534 אֶּ

יִתי NP1cs גלה ל ּ֫  535 ִנגְׂ

בּוהָ  QM2mp+3fs עזב  536 ִעזְׂ

סּו NI3mp כסה  537 ִיכ 

ָאכל HP1cs ִתי לְׂ ֱאכַּׁ֫  538 הֶּ

 539 נ ִׁשיר QI1cp ִׁשיר

נ ה HtM2fp ברך כְׂ ּ֫ ר  ב   540 ִהתְׂ

ס DIwc3ms כסה כַׁ יְׂ  541 וַׁ

לֹות DPtFP כלה כַׁ  542 מְׂ

ִבים HPtMP רבה רְׂ  543 מַׁ

ִׂשים QPtMP עׂשה  544 עֹּ

ידּו HI2mp עמד ֲעִמּ֫  545 תַׁ

ינ ה DI(2/3)fp כסה ּסֶּּ֫ כַׁ  546 תְׂ

נֶּה NI(3f/2m)s ענה ע   547 ת 

אנ ה HI(2/3)fp מצא צֶּּ֫ מְׂ  548 תַׁ

ׁש D(M2ms/∞/A) גרׁש  549 ג ר 

ׂש QIwc3ms עׂשה עַׁ יַּׁ֫  550 וַׁ

ינּו DpP1cp גלה  551 ֻגל ּ֫

ִתיְך QP(1cs/2fs)+2fs עזב  552 ֲעזַׁבְׂ

 553 ֲעלֹות ∞Q עלה

ֻצּוֶּה DpI3ms צוה  554 יְׂ

טֹו QP3ms+3ms ׁשחט ח   555 ׁשְׂ

 556 הֹוִדיעַָׁ ∞HP3ms OR H ידע

ל QI3fs/2ms גאל אַׁ  557 ִתגְׂ

ה QP3ms כלה ל   558 כ 

ידּו HP3cp עמד ֱעִמּ֫  559 הֶּ

ינּו QI2mp בין ִבּ֫  560 ת 

ידּו HM2mp עמד ֲעִמּ֫  561 הַׁ

ת HpPtMS ׁשבת ב  ׁשְׂ  562 מ 

ע NP3ms / QI1cp ׁשמע מַׁ ִָנׁשְׂ 563 

ו DIwc3ms צוה צַׁ יְׂ  564 וַׁ

ע NI3ms ידע דַׁ  565 ִיּו 

עּוִני Q(M2m/P3c)p+1cs ׁשמע מ   566 ׁשְׂ

ת HPtFS אכל לֶּ ֲאכֶּּ֫  567 מַׁ

ף QI3ms אסף  568 יֱֶּאסֹּ

+∞Q ידע ת לְָׂ עַׁ ּ֫ דַׁ  569 ל 

ׁשּום QI3mp+3mp ירׁש  570 ִייר 

רּו QP3cp ארר רְׂ  571 א  

ָך QP3fs+2ms ילד תְׂ דַׁ ל   572 יְׂ

ה QI3fs/2ms ראה אֶּ  573 ִתרְׂ

ת ∞Q נׂשא א   574 ׂשְׂ

ִתי QP1cs ׁשלח חְׂ לַּׁ֫  575 ׁש 

טּו QM2mp נטה  576 נְׂ
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ה HI3ms ראה אֶּ  577 יַׁרְׂ

ֹונּו QP1cp ארר רּ֫  578 א 

ְך N(M2ms/∞/A) ׁשלך ל   579 ִהש 

ץ N(M2ms/∞/A) קבץ ב   580 ִהק 

ָאסף NM2mp פּו סְׂ א    581 ה 

תָ  QP2ms ׁשמע עְׂ מַּׁ֫  582 ׁש 

נ ה QI(2/3)fp עמד דְׂ ֲעמֹּּ֫  583 תַׁ

תּו DI3mp ׁשרת רְׂ ׁש    584 יְׂ

ֹוִתי HpP1cs סבב בּ֫  585 הּוסַׁ

נ ה NM2fp עזב בְׂ זַּׁ֫ ע   586 ה 

ׁש QPtMS גרׁש ר   587 גֹּ

ָׁשּוב/יׁשב HpP2mp ם תֶּ בְׂ  588 הּוׁשַׁ

ה DpPtMS כסה ֻכּסֶּ  589 מְׂ

+∞Q מּות מּות לְָׂ  590 ל 

ּסּו HtI3mp כסה כַׁ  591 ִיתְׂ

לֹות DPtFP כלה כַׁ  592 מְׂ

ב HIwc3ms נצב יַׁצ   593 וַׁ

ה QM2ms עלה  594 ֲעל 

 595 י ִבין QI3ms בין

 596 ִנגַׁע QI1cp OR (N/D)P3ms נגע

ה HpP3fs גלה ת  לְׂ גְׂ  597 ה 

ֹלה QA עלה  598 ע 

ה QC1cs ׁשלח ח  לְׂ ׁשְׂ  599 אֶּ

נֲַׁחלּו HtI2mp נחל  600 ִתתְׂ

יתָ  QP2ms עׂשה ִׂשּ֫  601 ע 

ת HtPtFS ספר רֶּ פֶּּ֫ תַׁ  602 ִמסְׂ

ִבי QI2fs סבב סֹּּ֫  603 ת 

+∞Q הלך ת לְָׂ כֶּ לֶּּ֫  604 ל 

יתָ  HpP2ms גלה ל ּ֫ גְׂ  605 ה 

לֹות ∞D כלה  606 כַׁ

ינ ה QI(2/3)fp תמם מֶּּ֫ תַׁ  607 תְׂ

ה HpP3ms גלה ל  גְׂ  608 ה 

ִצים HtPtMP פרץ רְׂ פ    609 ִמתְׂ

לּו QP3cp עלה  610 ע 

אִתי QP1cs נׂשא  611 נ ׂש ּ֫

את QPtFS קרא ר   612 קֹּ

ה NM2ms / NA כסה ס   613 ִהכ 

ינ ה HM2fp גלה לֶּּ֫ גְׂ  614 הַׁ

אּו QP3cp בֹוא  615 ב ּ֫

נּו QP1cp מות תְׂ  616 מַּׁ֫

יאּו HI3mp בֹוא ִבּ֫  617 יַׁ

נֹות ∞N בנה  618 ִהב 

ב HpPtMS נצב  619 ֻמצ 

דּו NI3mp ילד  620 ִיּו  לְׂ

ה QPtMS עלה לֶּ  621 עֹּ

 622 ׂשֹום QA ִׂשים

אִתיהּו QP(1cs/2fs)+3ms מצא צ   623 מְׂ

ִחי NM2fs / N∞+1cs בטח טְׂ  624 ִהב  
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אּו QP3cp ראה  625 ר 

ה QP3fs היה ת  יְׂ  626 ה  

ִני QP3fs+1cs ילד תְׂ דַׁ ל   627 יְׂ

ד Q(∞/M2ms) עבד  628 ֲעבֹּ

ִעי NI2fs ידע  629 ִתּו  ָּֽדְׂ

+Q∞+3fs ירׁש ּה לְָׂ ת  ִרׁשְׂ  630 לְׂ

נ ה QM2fp עבד דְׂ  631 ֲעבֹּּ֫

ל QI3ms ׁשאל אַׁ  632 ִיׁשְׂ

ן HpP2fp מצא אתֶּ צ   633 ֻהמְׂ

נ ְך QI1cs+2fs בנה בְׂ  634 אֶּ

כּו DI2mp ברך רְׂ ב    635 תְׂ

ב NI3ms אהב ה   636 י א 

ָנדח (N/D)P2ms  ָת חְׂ ּ֫  637 ִנדַׁ

ד HpPtMS עמד ֳעמ   638 מ 

נּו QI1cs+(3ms/1cp) זכר רֶּ כְׂ זְׂ  639 אֶּ

ינ ה QI(2/3)fp סבב ֻסבֶּּ֫  640 תְׂ

+∞Q ראה אֹות לְָׂ  641 ִלרְׂ

נ ה HtM2fp נחם מְׂ נַׁחַּׁ֫  642 ִהתְׂ

נֶּה QPtMS ענה  643 עֹּ

ה HC1cs ׂשכל יל  ִכּ֫ ׂשְׂ  644 אַׁ

ה HP3fs בֹוא יא  ִבּ֫  645 ה 

דּום QP3cp+3mp עבד  646 ֲעב 

יטּו HP3cp נבט  647 ִהִבּ֫

נּו QI3mp קנה  648 ִיקְׂ

ה QPtMS ראה אֶּ  649 רֹּ

 650 ִיגַׁׁש QI3ms נגׁש

ינ ה QI(2/3)fp קום קּומֶּּ֫  651 תְׂ

ר HtI1cs ׁשמר מ  תַׁ ׁשְׂ  652 אֶּ

תְָׂ QP2fs ׁשוב בְׂ  653 ׁשַּׁ֫

יתָ  NP2ms ׁשתה ת ּ֫  654 ִנׁשְׂ

ע QM2ms ׂשבע בַׁ  655 ׂשְׂ

ע QI3ms ׂשבע בַׁ  656 ִיׂשְׂ

רּו QP3cp גור  657 ג ּ֫

ֲעקּו QI2mp צעק  658 ִתצְׂ

נֶּה NI1cp ענה  659 נ ע 

ְך DI(3f/2m)s ברך ר  ב   660 תְׂ

 


