
 Qal Nifal Piel Poual Hitpael Hifil Houfal 
Qatal – 1cs י י ָקַטְלתִּ ְקַטְלתִּ י נִּ ַטְלתִּ י קִּ י ֻקַטְלתִּ ְתַקַטְלתִּ י הִּ ְקַטְלתִּ י הִּ  ָהְקַטְלתִּ

2ms ְָּקַטְלתָּ ָקַטְלת ַטְלתָּ נִּ ְתַקַטְלתָּ ֻקַטְלתָּ קִּ ְקַטְלתָּ הִּ  ָהְקַטְלתָּ הִּ
2fs ְָּקַטלָּ ָקַטְלְת ְתָּנִּ ַטְלְתָּ  ְתַקַטְלְתָּ ֻקַטְלְתָּ קִּ ְקַטְלְתָּ הִּ  ָהְקַטְלְתָּ הִּ
3ms ְקַטל ָקַטל ל נִּ טֵּ ל ֻקַטל קִּ ְתַקטֵּ יל הִּ ְקטִּ  ָהְקַטל הִּ
3fs ְקְטָלה ָקְטָלה ְטָלה נִּ ְתַקְטָלה ֻקְטָלה קִּ יָלה הִּ ְקטִּ  ָהְקְטָלה הִּ
1cp ְקַטְלנּו ָקַטְלנּו ַטְלנּו נִּ ְתַקָּ ֻקַטְלנּו קִּ ַטְלנּוהִּ ְקַטְלנּו   ָהְקַטְלנּו הִּ
2mp ם ם ְקַטְלתֶּ ְקַטְלתֶּ ם נִּ ַטְלתֶּ ם קִּ ם ֻקַטְלתֶּ ְתַקַטְלתֶּ ם הִּ ְקַטְלתֶּ ם הִּ  ָהְקַטְלתֶּ
2fp ן ן ְקַטְלתֶּ ְקַטְלתֶּ ן נִּ ַטְלתֶּ ן קִּ ן ֻקַטְלתֶּ ְתַקַטְלתֶּ ן הִּ ְקַטְלתֶּ ן הִּ  ָהְקַטְלתֶּ
3cp ְקְטלּו ָקְטלּו ְטלּו נִּ ְתַקְטלּו ֻקְטלּו קִּ ילּו הִּ ְקטִּ  ָהְקְטלּו הִּ

Yiqtol – 1cs ְקטֹל ְקַטָּ אֶּ לאֶּ ל  ָקטֵּ ל אֶּ ל ֲאֻקַטל ֲאַקטֵּ ְתַקטֵּ יל אֶּ **ַָּאְקטִּ  ָאְקַטל 
2ms / 3fs ְקטֹל ְקַטָּ תִּ לתִּ ל  ָקטֵּ ל תִּ ל ְתֻקַטל ְתַקטֵּ ְתַקטֵּ יל תִּ **ַָּתְקטִּ  ָתְקַטל 
2fs י ְקְטלִּ י תִּ ָקְטלִּ יְתַקָּ תִּ ְטלִּ י  י ְתֻקְטלִּ ְתַקְטלִּ י תִּ ילִּ י ַתְקטִּ  ָתְקְטלִּ
3ms ְקטֹל ְקַטָּ יִּ ליִּ ל  ָקטֵּ ל יִּ ל ְיֻקַטל ְיַקטֵּ ְתַקטֵּ יל יִּ **ַָּיְקטִּ  ָיְקַטל 
1cp ְקטֹל ְקַטָּ נִּ לנִּ ל  ָקטֵּ ל נִּ ל ְנֻקַטל ְנַקטֵּ ְתַקטֵּ יל נִּ **ַָּנְקטִּ  ָנְקַטל 
2mp ְקְטלּו ָקְטלּו תִּ ֻקְטלּוְתָּ ְתַקְטלּו תִּ ְתַקְטלּו  ילּו תִּ  ָתְקְטלּו ַתְקטִּ
2fp / 3fp ְקטְֹלָנה ְקַטָּ תִּ ְלָנהתִּ ָקַטְלָנה  ְלָנה תִּ ְלָנה ְתֻקַטְלָנה ְתַקטֵּ ְתַקטֵּ ְלָנה תִּ  ָתְקַטְלָנה ַתְקטֵּ
3mp ְקְטלּו ָקְטלּו יִּ ְתַקְטלּו ְיֻקְטלּו ְיַקְטלּו יִּ ילּו יִּ  ָיְקְטלּו ַיְקטִּ

Imper. - ms לְקַטָּ ָקְטָלה ְקטֹל ל  ָקטֵּ ל הִּ  ַקטֵּ

 

ל ְתַקטֵּ ל הִּ  ַהְקטֵּ
ָּ** Hifil 

Wayyiqtol : 

לְקטֵָּּיָּוָּ  

fs י ְטלִּ י קִּ ָקְטלִּ י הִּ י ַקְטלִּ ְתַקְטלִּ י הִּ ילִּ  ַהְקטִּ
mp ְטלּו ָקְטלּו קִּ ְתַקְטלּו ַקְטלּו הִּ ילּו הִּ  ַהְקטִּ
fp ְלָנהְקַטָּ ְקטְֹלָנה ָקַטְלָנה  לָּ הִּ ָנהַקטֵּ ְלָנה  ְתַקטֵּ ְלָנה הִּ  ַהְקטֵּ

Inf. absolu ָקטֹל/ָָָּּקטֹול ל  ָקטֵּ ְקטֹל/ָָּּלטֹ/הִּ נִּ  
ל ל ַקטֵּ ְתַקטֵּ  הִּ

ל ל ַהְקטֵּ  ָהְקטֵּ
Inf. construit ְָּקטֹל  (w/suffix: ָקְטלֹו) ל ָקטֵּ יל הִּ  ָהְקַטל ַהְקטִּ
Participe - ms ל ל / קֹטֵּ ְקָטל קֹוטֵּ לטֵַָּּקְָּמָּ נִּ לֻקָטְָּמָּ  ְתָּ  לטֵַָּּקָּמִּ יל   ֻמְקָטל ַמְקטִּ

fs ת/ָָּּקְֹטָלה לֶּ קֹטֶּ ְקָטָלהָּ  ת/ָּנִּ לֶּ ְקטֶּ נִּ תטֶַָּּקְָּמָּ  לֶּ תֻקטְֶָּּמָּ/ָָּלהָֻּקָטְָּמָּ  לֶּ ְתָּ  תטֶַָּּקָּמִּ לֶּ לֶּת  לֶּת ַמְקטֶּ  ֻמְקטֶּ
mp ים ים קְֹטלִּ ְקָטלִּ יםַקְָּמָּ נִּ ְטלִּ יםְמָּ  ֻקָטלִּ ְתָּ  יםַקָּמִּ ְטלִּ ים  ילִּ ַָּמְקטִּ ים   ֻמְקָטלִּ
fp ָֹּותלקְֹט ְקָטָּ  ֹותלנִּ ֹותְטלַקְָּמָּ  ֹותֻקָטלְמָּ  ְתָּ  ֹותְטלַקָּמִּ יל  ֹותַמְקטִּ ֹותֻמְקָטל   

Ptc. Pass. - ms ָקטּול 

Verbes intensifs – ל''קט  
fs/mp/fp ֹות/ִָּּיםָָּּ/ְָּקטּוָלה  

ֹות/ִָּּיםָָּּ/ָָּלהְקטָּ  



Toutes les zones en grisé du tableau ci-dessous se comportent comme les verbes intensifs. 

 

 Qal Nifal Piel Poual Hitpael Hifil Houfal 
Qatal – 1cs 

 

יְשָּגָּנִָּּ תִּ  

 

יְשָּגָּהִָּּ תִּ יְשָּגָּהָּ   תִּ
2ms ִָּּתְָּשָּגָּנ תְָּשָּגָּהִָּּ   תְָּשָּגָּהָּ 
2fs ְִָּּתְָּשָּגָּנ ְתְָּשָּגָּהִָּּ   ְתְָּשָּגָּהָּ 
3ms ִָּּשגָּנ שיגִָּּהִָּּ   שגָּהָּ 
3fs ִָּּהְגָשָּנ הָשָּיגִָּּהִָּּ   הֻהְגָשָּ 
1cp ִָּּנּוְשָּגָּנ נּוְשָּגָּהִָּּ   נּוְשָּגָּהָּ 
2mp ִָּּםְשָּגָּנ תֶּ םְשָּגָּהִָּּ  תֶּ םְשָּגָּהָּ   תֶּ
2fp ִָּּןְשָּגָּנ תֶּ ןְשָּגָּהִָּּ  תֶּ ןְשָּגָּהָּ   תֶּ
3cp ִָּּּוְגשנ ּושיגִָּּהִָּּ  ּוְגשהָּ   

Yiqtol – 1cs ֶָּּפֹלא שגָּאֶָּּ   

  

**ָּשיגִַָּּא  שגָּאָּ 
2ms / 3fs ִָּּפֹלת שגָּתִָּּ  **ָּשיגִַָּּתָּ   שגָּתָּ 
2fs ִָּּישִָּּגְָּת ישִָּּיַתגִָּּ  יְגשִָּּתָּ   
3ms ִָּּפֹלי שגָּיִָּּ  **ָּשיגִָּּיָּ  שגָּיָֻּ   
1cp ִָּּפֹלנ שגָּנִָּּ  **ָּשיגִָּּנָּ  שגָּנָֻּ   
2mp ִָּּּושגְָּת ּושיגִַָּּתָּ  ּוְגשתָּ   
2fp / 3fp ִָָּּנהפֹלָּת ָנהְשָּגָּתִָּּ  ְשַָּתָּ  ָנהגֵּ ָנהְשָּגָּתָּ   
3mp ִָּּּושגְָּי ּושיגִָּּיָּ  ּוְגשיָֻּ   

Imper. - ms 

 

 ַגש

  

גֵּשהָּ  
** Hifil 

Wayyiqtol : 

שגֵָּּיָּוָּ  

fs י ישִָּּיגִָּּהָּ ְגשִּ  
mp ּושיגִָּּהָּ ְגשּו  
fp ָנהגְֵּשָּהָּ ַגְשָנה  

Inf. absolu  
  

גֵּשהָּ גֵּשהָּ   
Inf. construit  (ָּל)ת תַגעָּ(לָּ/ָּ)ָָּּגֶּשֶּ שיגִָּּהָּ    

Participe - ms 

 

ָגשנִָּּ  

 

שיגִַָּּמָּ שֻמגָּ   
fs ִָּּתגֶּשֶָּּנִָּּ/ָּהָָּגָשָּנ תגֶּשֶַָּּמָּ  תגֶּשֶָּּמָּ   
mp ִָּּיםָגשִָּּנ ָּיםשִָּּיגִַָּּמָּ  יםָגשִָּּמָּ   
fp ִָֹּּותָגשנ ֹותשיגִַָּּמָּ  ֹותָגשמָּ   

Ptc. Pass. - ms  
Verbes Péh-Noun – ל''נפ/ ׁש ''נג  fs/mp/fp 



Toutes les zones en grisé du tableau ci-dessous se comportent comme les verbes intensifs. 

 

 Qal Nifal Piel Poual Hitpael Hifil Houfal 
Qatal – 1cs 

 

ינֱֶּעַמְדָּ תִּ  

 

יֱעַמְדָּהֶָּּ תִּ יֳעַמְדָּהָּ   תִּ
2ms ָּתָּנֱֶּעַמְד ָתֱָּעַמְדָּהֶָּּ   ָתֳָּעַמְדָּהָּ 
2fs ְָּתָּנֱֶּעַמְד ְתֱָּעַמְדָּהֶָּּ   ְתֳָּעַמְדָּהָּ 
3ms יד נֱֶּעַמד ֱעמִּ  ָהֳעַמד הֶּ
3fs ֶָּּהדְָּמָּנֶּע ידָּ  ֱעמִּ ההֶּ  הְמדָּעָּהָּ 
1cp ָּנּונֱֶּעַמְד נּוֱעַמְדָּהֶָּּ   נּוֳעַמְדָּהָּ 
2mp ם םנֱֶּעַמְדָּ ֲעַמְדתֶּ תֶּ םֱעַמְדָּהֶָּּ  תֶּ םֳעַמְדָּהָּ   תֶּ
2fp ן ןנֱֶּעַמְדָּ ֲעַמְדתֶּ תֶּ ןֱעַמְדָּהֶָּּ  תֶּ ןֳעַמְדָּהָּ   תֶּ
3cp  ֶָּּּודְמָּעֶָּּנ יד  ֱעמִּ ּוהֶּ ּוְמדעָּהָּ   

Yiqtol – 1cs ֹלכָּא ֱחַזקאֶָּּ  מֹדעָּאֶָּּ  דאֵָּּ  ָעמֵּ ידַא   **ֲָּעמִּ  ֳעַמדָא 
2ms / 3fs ֹלכָּאת ֱחַזקתֶָּּ  ֲעמֹדַתָּ  דתֵָּּ  ָעמֵּ ידַתָּ  **ֲָּעמִּ  ֳעַמדָתָּ 
2fs ֹיאְכָּת לִּ יקִָּּזְָּחֶָּּתֶָּּ  ידְִָּּמָּעַָּתָּ  יָעְמדִָּּתֵָּּ  ידִַָּּתָּ  יֲעמִּ יְמדִָּּעָָּתָּ   
3ms לכָּיֹא דיֵָּּ ַיֲעמֹד יֱֶּחַזק  ָעמֵּ ידיָּ  **ֲָּעמִּ ֳעַמדיָּ   
1cp ֹלכָּאנ ֱחַזקנֶָּּ  ֲעמֹדנָּ  דנֵָּּ  ָעמֵּ ידנָּ  **ֲָּעמִּ ֳעַמדנָּ   
2mp ֹלּואְכָּת ּוקזְָּחֶָּּתֶָּּ  ּודְמָּעַָּתָּ  ּוָעְמדתֵָּּ  ידַתָּ  ּוֲעמִּ ּוְמדעָָּתָּ   
2fp / 3fp ָֹנהלָּכָּאת ָנהֱחַזְקָּתֶָּּ  ָנהֲעמְֹדַָּתָּ  ָנהָעַמְדָּתֵָּּ  ְדַָּתָּ  ָנהֲעמֵּ ָנהֳעַמְדָָּתָּ   
3mp ֹלּואְכָּי ּוקזְָּחֶָּּיֶָּּ  ּודְמָּעָּיָּ  ּוָעְמדיֵָּּ  ידיָּ  ּוֲעמִּ ּוְמדעָּיָּ   

Imper. - ms ַזקחָּ ֱאכֹל דהֵָּּ ֲעמֹד  ָעמֵּ  

 

דהָּ ֲעמֵּ  

** Hifil 

Wayyiqtol : 

דיָּוָּ ֲעמֵּ  

fs 
 

יָעְמדִָּּהֵָּּ ידִָּּהָּ  יֲעמִּ  
mp ֵָּּּוָעְמדה ידהָּ  ּוֲעמִּ  
fp ָָּנהֲעמְֹד ָנהָעַמְדָּהֵָּּ  ְדָּהָּ  ָנהֲעמֵּ  

Inf. absolu  ֵָָּּאכֹלה מֹודַנעָּ   
 

דהָּ ֲעמֵּ  
Inf. construit ָּלכֹא דהֵָּּ ֲעמֹד  ָעמֵּ ידהָּ  ֲעמִּ  
Participe - ms 

 

דנֱֶּעמָּ/ָָּּדָמָּעָּנָּ  

 

ידַמָּ ֲעמִּ ֳעָמדָמָּ   
fs ָּתדֶָּּנֱֶּעמֶָּּ/ָּהָּדָָּמָּעָּנ תדֲֶָּּעמֶַָּּמָּ  תדֳֶָּּעמֶָָּּמָּ   
mp ָּיםדִָּּנֱֶּעָמָּ/ָָּּיםדִָָּּמָּעָּנ ידִַָּּמָּ  ָּיםֲעמִּ יםֳעָמדִָָּּמָּ   
fp ָֹּותדנֱֶּעָמָּ/ָָֹּּותדָמַָּנע ידַמָּ  ֹותֲעמִּ ֹותֳעָמדָמָּ   

Ptc. Pass. - ms  Verbes Péh-Gutturale  
ל''אכ/ ק ''חז/ ד ''עמ  

fs/mp/fp ֹות/ִָּּיםָָּּ/ָּהדָּּוֲעמ  
ֹות/ִָּּיםָָּּ/ָּהדֲָּעמָּ   



Toutes les zones en grisé du tableau ci-dessous se comportent comme les verbes intensifs. 

 

 Qal Nifal Piel Poual Hitpael Hifil Houfal 
Qatal – 1cs 

       
2ms 

2fs ְָּתָּעַָּמָָּש ְתָּעַָּמְָּשָּנִָּּ  ְתָּחָּלָּגִָּּ  ְתָּחָּלָּגָּ  ְתָּ  ְתָּחָּלָּגָּהִּ ְתָּעַָּמְָּשָּהִָּּ   ְתָּעַָּמְָּשָּהָּ 
3ms 

   

    
3fs 

1cp 

2mp 

2fp 

3cp 

Yiqtol – 1cs 

 

ַמעָשָּאֶָּּ חלָּגָּאָּ  ְתָּ   חלָּגָּאֶּ יעַָּא  **ְָּשמִּ  

 

2ms / 3fs ִַָּּמעָשָּת חלָּגְָּתָּ  ְתָּ  חלָּגָּתִּ יעַָּתָּ  **ְָּשמִּ  
2fs     

3ms ִַָּּמעָשָּי חלָּגָּיְָּ  ְתָּ  חלָּגָּיִּ יעָּיָּ  **ְָּשמִּ  

1cp ִַָּּמעָשָּנ חלָּגָּנְָּ  ְתָּ  חלָּגָּנִּ יעָּנָּ  **ְָּשמִּ  

2mp 

 

   

2fp / 3fp ָָּנהְחָּלָּגְָּת ְתָּ  ָנהְחָּלָּגָּתִּ ָנהְשַמעַָּתָּ   
3mp    

Imper. - ms 

 

ַמעָשָּהִָּּ חלָּגָּ   

 

ְתָּ חלָּגָּהִּ ְשַמעהָּ   
** Hifil 

Wayyiqtol : 

ְשַמעיָּוָּ  

fs 

 
   

mp 

fp ָָּנהְחָּלָּג ְתָּ  ָנהְחָּלָּגָּהִּ ָנהְשַמעָּהָּ   
Inf. absolu ָָּשמֹע 

עָָּשָּהִָּּ/ַָּמעָָּשָּהִָּּ מֵּ חָּלֵָּּגָּ/ָּחָּלָּגָּ  ְתָּ  חָּלֵָּּגָּהִּ  
עָּהָּ ְשמֵּ עָּמְֵָּּשָּהָּ   

Inf. construit ָּמֹעְָּש יעָּהָּ  ְשמִּ   

Participe - ms ָּע חָּלֵָּּגְָּמָּ  שֹמֵּ ְתָּ   חָּלֵָּּגָּמִּ יעַָּמָּ  ְשמִּ   

fs ְשַמַעת שַֹמַעת תחָּלָּגְָּמָּ נִּ תחָּלָּגְָּמָּ/ָּהָּחָּלָּגְָּמָּ  ְתָּ  תחָּלָּגָּמִּ ְשַמַעתַמָּ  תַמעְָּשָּמָּ   
mp 

       
fp 

Ptc. Pass. - ms ָָּשמּוע Verbes Lamed-Gutturale 
ח''גל/ ע ''מׁש  

fs/mp/fp 
 

 



Toutes les zones en grisé du tableau ci-dessous se comportent comme les verbes intensifs. 

 
 Qal Nifal Piel Poual Hitpael Hifil Houfal 

Qatal – 1cs יָמָצא תִּ אנִָּּ  יְמצֵּ תִּ יאצֵָּּמִָּּ  תִּ יֻמָצא  תִּ ְתָּ  יהִּ אתִּ ַמצֵּ אתִָּּהִָּּ  יְמצֵּ  יתְִָּּמָצאהָּ 
2ms תָָּמָצא אתָּנִָּּ  ְמצֵּ אתָּ  צֵּ ְתָּ ֻמָצאתָּ מִּ אהִּ תַָּמצֵּ אתָּהִָּּ  ְמצֵּ  תְָּמָצאהָּ 
2fs תָמָצא אתנִָּּ  ְמצֵּ את  צֵּ ְתָּ ֻמָצאת מִּ אתהִּ ַמצֵּ אתהִָּּ  ְמצֵּ  תְמָצאהָּ 
3ms ְמָצא ָמָצא  נִּ

 
 ְמָצאהָּ   ֻמָצא

3fs     

1cp נּוָמָצא אנִָּּ  נּוְמצֵּ א  צֵּ נּומִּ נּוֻמָצא  ְתָּ  אהִּ נּוַמצֵּ אהִָּּ  נּוְמצֵּ  נּוְמָצאהָּ 
2mp םְמָצא תֶּ אתֶָּּנִָּּ  םְמצֵּ אתֶָּּ  צֵּ םמִּ םָצאמָּ  תֶּ ְתָּ  אתֶָּּהִּ םַמצֵּ אתֶָּּהִָּּ  םְמצֵּ  םתְֶָּּמָצאהָּ 
2fp ןְמָצא תֶּ אתֶָּּנִָּּ  ןְמצֵּ אתֶָּּ  צֵּ ןמִּ ןֻמָצאתֶָּּ  ְתָּ  אתֶָּּהִּ ןַמצֵּ אתֶָּּהִָּּ  ןְמצֵּ  ןתְֶָּּמָצאהָּ 
3cp        

Yiqtol – 1cs ְֶָּּמָצאא  

 

ֻמָצאאָּ   

  

 ְמָצאָא
2ms / 3fs ְִָּּמָצאת  ְמָצאָתָּ ְתֻמָצא 
2fs    

3ms ְִָּּמָצאי אְיֻמצָּ  ְמָצאיָּ   
1cp ְִָּּמָצאנ ְמָצאנָּ ְנֻמָצא   
2mp    

2fp / 3fp ִָּּאת ָנהְמצֶּ אתִָּּ  ָנהָמצֶּ ָנהאצֶַָּּמְָּתָּ  ָנהאצֶָּּמְָּתָּ  ְתָּ  ָנהאצֶַָּּמָּתִּ אַתָּ  ָנהְמצֶּ אָנהָתָּ  ְמצֶּ  
3mp        

Imper. - ms ְמָצא 

  

 

  

 

fs 
 

mp 

fp א ָנהְמצֶּ אהִָּּ  ָנהָמצֶּ ָנהאצֶַָּּמָּ  ְתָּ  ָנהאצֶַָּּמָּהִּ אָנההָּ  ְמצֶּ  
Inf. absolu 

  
ַמצֹא/ָָּּאצֵַָּּמָּ  

  
Inf. construit  

Participe - ms    

 

   

fs את אנִָּּ/ָּהָָּאצְָּמָּנִָּּ מֹצֵּ תְמצֵּ תאַמצְֵָּּמָּ  ְתָּ  תאַמצֵָּּמִּ אתַמָּ  ְמצֵּ אמָּ  תְמצֵּ  
mp 

      
fp 

Ptc. Pass. - ms 

 
Verbes Lamed-Alef – א''מצ  

fs/mp/fp 

 



Toutes les zones en grisé du tableau ci-dessous se comportent comme les verbes intensifs. 

 

 Qal Nifal Piel Poual Hitpael Hifil Houfal 
Qatal – 1cs ָּילִָּּג יתִּ יתִָּּנִָּּ  יְגלֵּ ילִָּּגִָּּ  יתִּ יֻגלֵָּּ  יתִּ ְתָּ  ילִָּּגָּהִּ יתִּ יגְָּהִָּּ  יגְָּהִָּּ/ָּיָּתִָּּלִּ יתִָּּלֵּ יגְָּהָּ   יתִָּּלֵּ

2ms ָּיָתָּלִָּּג יָתָּנִָּּ  ְגלֵּ יָתָּלִָּּגִָּּ  יָתָֻּגלֵָּּ  ְתָּ  יתָּלִָּּגָּהִּ יגְָּהִָּּ  יגְָּהִָּּ/ָָָּּתָּלִּ תָּלֵּ יגְָּהָּ   ָתָּלֵּ
2fs ָּיתלִָּּג יתנִָּּ  ְגלֵּ יתלִָּּגִָּּ  יתֻגלֵָּּ  ְתָּ  יתלִָּּגָּהִּ יגְָּהִָּּ  יגְָּהִָּּ/ָָּּתלִּ תלֵּ יגְָּהָּ   תלֵּ
3ms ָָּלהג ְגָלהנִָּּ  ָלהגִָּּ  ְתָּ ֻגָלה  ָלהגָּהִּ ְגָלה   ְגָלההָּ הִּ
3fs ְָּלָתהג ְגְלָתהנִָּּ  ְלָתהגִָּּ  ְתָּ ֻגְלָתה  ְלָתהגָּהִּ ְגלָּ  הָתָּהִּ  הָתְָּגלָּהָּ 
1cp ָּנּוילִָּּג ינִָּּ  נּוְגלִּ נּוילִָּּגִָּּ  נּויֻגלֵָּּ  ְתָּ  נּוילִָּּגָּהִּ ְגלִָּּ  נּויהִּ  נּויְגלֵָּּהָּ 
2mp ְָּםיתֶָּּלִָּּג יתֶָּּנִָּּ  םְגלֵּ םיתֶָּּלִָּּגִָּּ  םיתֶָֻּּגלֵָּּ  ְתָּ  םיתֶָּּלִָּּגָּהִּ יגְָּהִָּּ  יגְָּהִָּּ/ָּםָּתֶָּּלִּ םתֶָּּלֵּ יגְָּהָּ   םתֶָּּלֵּ
2fp ְָּןיתֶָּּלִָּּג יתֶָּּנִָּּ  ןְגלֵּ ןיתֶָּּלִָּּגִָּּ  ןיתֶָֻּּגלֵָּּ  ְתָּ  ןיתֶָּּלִָּּגָּהִּ יגְָּהִָּּ  יגְָּהִָּּ/ָּןָּתֶָּּלִּ ןתֶָּּלֵּ יגְָּהָּ   ןתֶָּּלֵּ
3cp ָּלּוג לּוגְָּנִָּּ  ּולגִָּּ  ּוֻגל  ְתָּ  ּולגָּהִּ ְגל  ּוהִּ ּוְגלהָּ   

Yiqtol – 1cs ֶָּּהָּגְָּא גֶּל)לֶּ (ָואֵּ הגָּאֶָּּ  לֶּ (ַגלָואָּ)הָּלֶָּּגָּאָּ  הֻגלֶָּּאָּ  ְתָּ  הלֶָּּגָּאֶּ הַא  ְגלֶּ הָא  ְגלֶּ  
2ms / 3fs ִָּּהָּגְָּת גֶּל)לֶּ (ַותִּ הגָּתִָּּ  לֶּ (ַגלְתָּוָּ)הָּלֶָּּגְָּתָּ  הֻגלְֶָּּתָּ  ְתָּ  (ְתַגלתִָּּוָּ)הָּלֶָּּגָּתִּ הַתָּ  גֶָּּ)ְָּגלֶּ (לַותֶּ הָתָּ  ְגלֶּ  
2fs ִָּּילִָּּגְָּת ילִָּּגָּתִָּּ  ילִָּּגְָּתָּ  יֻגלְִָּּתָּ  ְתָּ  ילִָּּגָּתִּ יְגלִַָּּתָּ  יְגלִָָּּתָּ   
3ms ִָּּהָּגְָּי גֶּל)לֶּ (ַויִּ הָּגָּיִָּּ  ָגל)לֶּ (ַויִּ (ַוְיַגל)הָּלֶָּּגָּיְָּ  הֻגלֶָּּיְָּ  ְתָּ  ְתַגל)הָּלֶָּּגָּיִּ (ַויִּ ה  (לגֶָּּיֶָּּוָּ)ַָּיְגלֶּ היָּ  ְגלֶּ  

1cp ִָּּהָּגְָּנ גֶּל)לֶּ (ַונִּ הגָּנִָּּ  לֶּ (ַגלנְָּוָּ)הָּלֶָּּגָּנְָּ  הֻגלֶָּּנְָּ  ְתָּ  הלֶָּּגָּנִּ הנָּ  ְגלֶּ הנָּ  ְגלֶּ  

2mp ִָּּּולגְָּת לּוגָּתִָּּ  ּולגְָּתָּ  ּוֻגלְתָּ  ְתָּ  ּולגָּתִּ ּוְגלַתָּ  ּוְגלָתָּ   
2fp / 3fp ִָּּיגְָּת ָנהלֶּ יגָּתִָּּ  ָנהלֶּ ָנהילֶָּּגְָּתָּ  ָנהיֻגלְֶָּּתָּ  ְתָּ  ָנהילֶָּּגָּתִּ יגְַָּתָּ  ָנהלֶּ יגְָָּתָּ  ָנהלֶּ  
3mp ִָּּּולגְָּי לּוגָּיִָּּ  ּולגָּיְָּ  ּוֻגליְָּ  ְתָּ  ּולגָּיִּ ּוְגליָּ  ּוְגליָּ   

Imper. - ms ְָּהג לֵּ הגָּהִָּּ  לֵּ הלֵָּּגָּ   

 

ְתָּ הלֵָּּגָּהִּ הְגלֵָּּהָּ   

 

 

fs ְָּילִָּּג ילִָּּגָּהִָּּ  ילִָּּגָּ  ְתָּ  ילִָּּגָּהִּ יְגלִָּּהָּ   
mp ְָּּולג לּוגָּהִָּּ  ּולגָּ  ְתָּ  ּולגָּהִּ ּוְגלהָּ   
fp ְָּיג ָנהלֶּ יגָּהִָּּ  ָנהלֶּ ָנהילֶָּּגָּ  ְתָּ  ָנהילֶָּּגָּהִּ יגְָּהָּ  ָנהלֶּ  

Inf. absolu ההִָּּ ָגלֹה ְגלֹה/ָָָּּגלֵּ נִּ הגָּ  לֵּ הְגלֵָּּהָּ   הְגלֵָּּהָּ   
Inf. construit ָגלֹותהִָּּ ְגלֹות לֹותגָּ  ְתָּ  ָגלֹותהִּ ְגלֹותהָּ    

Participe - ms ה הגְָּנִָּּ גֹולֶּ לֶּ הְמָּ  ַגלֶּ הְמָּ  ֻגלֶּ ְתָּ  המִּ ַגלֶּ הַמָּ  ְגלֶּ המָּ  ְגלֶּ  
fs ָלהגְָּנִָּּ גֹוָלה הַגלְָּמָּ  ֻגָלהְמָּ  ְתָּ  ַגָלהמִּ הְגלַָּמָּ  הְגלָּמָּ   
mp יםגֹו לִּ יםגְָּנִָּּ  לִּ יםַגלְִָּּמָּ  יםֻגלְִָּּמָּ  ְתָּ  יםַגלִָּּמִּ יםגְַָּמָּ  ָּלִּ יםגְָּמָּ  ָּלִּ  
fp ֹותלגֹו ֹותלגְָּנִָּּ  ֹותַגלְמָּ  ֹותֻגלְמָּ  ְתָּ  ֹותַגלמִּ ֹותלגְַָּמָּ  ֹותלגְָּמָּ   

Ptc. Pass. - ms ָגלּוי 

Verbes Lamed-Yod  
fs/mp/fp ָֹּות/ִָּּיםָָּּ/ָּהְגלּוי  

ֹות/ִָּּיםָָּּ/ָּהְגֻליָּ  
 



Toutes les zones en grisé du tableau ci-dessous se comportent comme les verbes intensifs. 
 

 Qal Nifal Piel Poual Hitpael Hifil Houfal 
Qatal – 1cs 

 

יֹוַשְבָּנ תִּ  

 

יֹוַשְבָּה תִּ ייַטְבָּהֵָּּ  תִּ יּוַשְבָּה  תִּ  
2ms ָתָֹּוַשְבָּנ ָתָֹּוַשְבָּה  תָּיַטְבָּהֵָּּ  ָתָּּוַשְבָּה   
2fs ְתָֹּוַשְבָּנ ְתָּהֹוַשְבָּ  יַטְבָּ  ְתָּהֵּ ְתָּהּוַשְבָּ   
3ms ֹוַשבנ יב  יב הֹושִּ יטִּ  הּוַשב הֵּ
3fs הֹוְשבָּנ יבָּ  ההֹושִּ יבָּ  יטִּ ההֵּ ההּוְשבָּ   
1cp נּוֹוַשְבָּנ נּוֹוַשְבָּה  נּויַטְבָּהֵָּּ  נּוּוַשְבָּה   
2mp ָּםנֹוַשְב תֶּ םהֹוַשְבָּ  תֶּ יַטְבָּ  םהֵּ תֶּ םהּוַשְבָּ  תֶּ  
2fp ןֹוַשְבָּנ תֶּ ןֹוַשְבָּה  תֶּ ןיַטְבָּהֵָּּ  תֶּ ןּוַשְבָּה  תֶּ  
3cp ּוֹוְשבנ יבה  ּוֹושִּ יבהֵָּּ  ּויטִּ ּוּוְשבה   

Yiqtol – 1cs י בַטָּאִּ ב  שֵּ באֶָּּ אֵּ ָּושֵּ יבָּא   **ֹושִּ יבָּאֵָּּ  **יטִּ  ּוַשבא 
2ms / 3fs י בַטָּתִּ ב  שֵּ בתִָּּ תֵּ ָּושֵּ יבָּת  **ֹושִּ יבָּתֵָּּ  **יטִּ  ּוַשבת 
2fs י יבְִָּּטָּתִּ י  ְשבִּ יבִָָּּּוְשָּת תֵּ יבִָּּת  יֹושִּ יבִָּּתֵָּּ  ייטִּ יּוְשבִָּּת   
3ms י בַטָּיִּ ב  ב)ָּיֵּשֵּ (ַויֵּשֶּ ביִָּּ  ָּושֵּ יבָּי  **ֹושִּ יבָּיֵָּּ  **יטִּ ּוַשבי   
1cp י בַטָּנִּ ב  בנִָּּ נֵּשֵּ ָּושֵּ יבָּנ  **ֹושִּ יבָּנֵָּּ  **יטִּ ּוַשבנ   
2mp י ּובְטָּתִּ ְשבּו  ּובָּוְשָּתִָּּ תֵּ יבת  ּוֹושִּ יבתֵָּּ  ּויטִּ ּוּוְשבת   
2fp / 3fp י ָנהְבַָּטָּתִּ ַשְבָנה  ָנהְבָָּּוַשָּתִָּּ תֵּ ְבָּת  ָנהֹושֵּ ְבָּתֵָּּ  ָנהיטֵּ ָנהּוַשְבָּת   
3mp י ּובְטָּיִּ ּובָּוְשָּיִָּּ יְֵּשבּו  יבי  ּוֹושִּ יביֵָּּ  ּויטִּ ּוּוְשבי   

Imper. - ms ב ַדע בהִָּּ שֵּ ָּושֵּ  

 

בה ֹושֵּ ביטֵָּּהֵָּּ   

**Hifil 

Wayyiqtol : 

ביוָּ /ָֹּושֶּ  
ביֵָּּוָּ יטֶּ  

fs י יבִָָּּּוְשָּהִָּּ ְשבִּ יבִָּּה  יֹושִּ יבִָּּהֵָּּ  ייטִּ  

mp ּובָּוְשָּהִָּּ ְשבּו יבה  ּוֹושִּ יבהֵָּּ  ּויטִּ  

fp ְבָנה ַדְעָנה ָנהְבָָּּוַשָּהִָּּ שֵּ ְבָּה  ָנהֹושֵּ ְבָּהֵָּּ  ָנהיטֵּ  

Inf. absolu  
בהִָּּ ָּושֵּ   

בה ֹושֵּ ביטֵָּּהֵָּּ   

Inf. construit ָּ(ָּל)ָּתַדע תבֶָּּשֶָּּ(לָּ)  יבה  ֹושִּ יהֵָּּ  ביטִּ  

Participe - ms 

 

ֹוָשבנ  

 

יבֹומ שִּ י  יטִּ במֵּ ּוָשבמ   
fs תבֶָֹּּושֶָּּנ בֶָּּמ  תֹושֶּ יטֶָּּ  תבֶָּּמֵּ בֶָּּמ  תּושֶּ  
mp יםֹוָשבִָּּנ יבִָּּמ  ָּיםֹושִּ י  יטִּ יםבִָּּמֵּ יםמּוָשבִָּּ   
fp ֹותֹוָשבנ יבמ  ֹותֹושִּ י  יטִּ ֹותבמֵּ ֹותּוָשבמ   

Ptc. Pass. - ms 

 
Verbes Péh-Yod  

ע''יד/ ב ''טי/ ב ''יׁש  
fs/mp/fp 

 



Toutes les zones en grisé du tableau ci-dessous se comportent comme les verbes intensifs. 

 

 Qal Nifal Piel Poual Hitpael Hifil Houfal 
Qatal – 1cs י י ַקְמתִּ י ְנקּומֹותִּ י קֹוַמְמתִּ ְתָּ קֹוַמְמתִּ יהִּ קֹוַמְמתִּ י  ימֹותִּ י/ֲָָּּהקִּ ַקְמתִּ הֵּ יַקְמָּּוה   תִּ

2ms ְָּתָּ קֹוַמְמתָּ קֹוַמְמתָּ ְנקּומֹותָּ ַקְמת קֹוַמְמתָּהִּ ימֹוָתָּ  ַקְמתָּהֵָּּ/ֲָּהקִּ  תַָּקְמָּּוה 
2fs ְָּתָּ קֹוַמְמְתָּ קֹוַמְמְתָּ ְנקּומֹות ַקְמְת קֹוַמְמְתָּהִּ ימֹות  ַקְמְתָּהֵָּּ/ֲָָּּהקִּ  ְתַָּקְמָּּוה 
3ms ת בֹש ם ָנקֹום ָקם מֵּ ְתָּ קֹוַמם קֹומֵּ םהִּ קֹומֵּ ים  קִּ  הּוַקם הֵּ
3fs ְתָּ קֹוְמָמה קֹוְמָמה ָנקֹוָמה ָקָמה קֹוְמָמההִּ יָמה  קִּ  הָמָּּוְקָּה הֵּ
1cp נּוקֹוַמְמָּ ְנקּומֹונּו ַקְמנּו ְתָּ קֹוַמְמנּו  קֹוַמְמנּוהִּ ימֹו  נּוֲהקִּ  נּוַקְמָּּוה 
2mp ם ם ַקְמתֶּ ם ְנקֹמֹותֶּ ם קֹוַמְמתֶּ ְתָּ קֹוַמְמתֶּ םהִּ קֹוַמְמתֶּ ימֹותֶָּּ  םֲהקִּ םַקְמָּּוה   תֶּ
2fp ן ן ַקְמתֶּ ן ְנקֹמֹותֶּ ן קֹוַמְמתֶּ ְתָּ קֹוַמְמתֶּ ןהִּ קֹוַמְמתֶּ ימֹותֶָּּ  ןֲהקִּ ןַקְמָּּוה   תֶּ
3cp מּוקֹוְמָּ ָנקֹומּו ָקמּו ְתָּ קֹוְממּו  ּוקֹוְממהִּ ימ  קִּ ּוהֵּ ּומּוְקָּה   

Yiqtol – 1cs קֹום ָאקּום ם אֶּ קֹוַמםאָּ ֲאקֹומֵּ ְתָּ  םאֶּ קֹומֵּ יםָא  **ָּקִּ  ּוַקםא 
2ms / 3fs ָּקּוםָת קֹוםתִָּּ  ם  קֹוַמםְתָּ ְתקֹומֵּ ְתָּ  םתִּ קֹומֵּ יםָתָּ  **ָּקִּ  ּוַקםת 
2fs י י ָתקּומִּ קֹומִּ יְתָּ תִּ קֹוְממִּ יְתָּ  קֹוְממִּ ְתָּ  יקֹותִּ ְממִּ ימִָָּּתָּ  יקִּ ימִָּּּוְקָּת   
3ms ִָּּםָּיָיש* *ָָּיקּום יֵּבֹוש  קֹוםיִָּּ  ם  ם ְיקֹוַמם ְיקֹומֵּ ְתקֹומֵּ ים  יִּ **ָָּיקִּ  יּוַקם 
1cp ָּקּוםנ קֹום  םנְָּ נִּ קֹומֵּ קֹוַמםנְָּ  ְתָּ  םנִּ קֹומֵּ יםנָּ  **ָּקִּ ּוַקםנ   
2mp ָּּוקּומָת קֹומּו  קֹוְממּוְתָּ ְתקֹוְממּו תִּ ְתָּ  קֹוְממּותִּ ימָתָּ  ּוקִּ ּומּוְקָּת   
2fp / 3fp יָנה ָתקְֹמָנה ְמָנה --- ְתקּומֶּ ְתָּ ְתקֹוַמְמָנה ְתקֹומֵּ ְמָנהתִּ קֹומֵּ ָנהיימֶָּּקְִָּּתָּ/ָָָּּנהְמָּקֵָָּּתָּ  ָנהַקְמָּּות   
3mp ָּּוקּומי קֹומּו  קֹוְממּויְָּ יִּ קֹוְממּויְָּ  ְתָּ  קֹוְממּויִּ ימיָּ  ּוקִּ ּומּוְקָּי   

Imper. - ms םישִָּּ בֹוש קֹום קּום  ם הִּ  קֹומֵּ

 

ְתָּ םהִּ קֹומֵּ ם   ָהקֵּ

ָּ** Hifil 

Wayyiqtol : 

םַוָיקֵָּּ/ָָּּםַוָיקֶָּּ  

fs י י קּומִּ קֹומִּ י הִּ ְתָּ קֹוְממִּ יהִּ קֹוְממִּ ימִָּּהָּ  יקִּ  
mp קֹומּו קּומּו ְתָּ קֹוְממּו הִּ קֹוְממּוהִּ ימהָּ  ּוקִּ  
fp ְמָנה --- קְֹמָנה ְתָּ קֹומֵּ ְמָנההִּ קֹומֵּ ָנהְמָָּהקֵָּּ   

Inf. absolu קֹוםָּ קֹום ָנקֹום/ָּהִּ  
םקֹומֵָּּ ם  ְתקֹומֵּ  הִּ

ם  ָהקֵּ
Inf. construit (ָּל)ִָּּםיש קּום(לָּ)  קֹום  ים הִּ  ָהקִּ

Participe - ms ם ָנקֹום ָקם ם ְמקֹוָמם ְמקֹומֵּ ְתקֹומֵּ ים מִּ קִּ  מּוָקם מֵּ
fs הקֹוָמָּנְָּ ָקָמה תמֶָּּקֹומְֶָּּמָּ   

--- 

ְתָּ תמֶָּּקֹומֶָּּמִּ יָמהְמָּ  קִּ  --- 

mp ים יםקֹומִָּּנְָּ ָקמִּ יםמִָּּקֹוְמְָּמָּ  ְתָּ  יםמִָּּקֹוְמָּמִּ ימְִָּּמָּ  ָּיםקִּ יםמּוָקמִָּּ   
fp ֹותקֹומנְָּ ָקמֹות ֹותמקֹוְמְָּמָּ  ְתָּ  ֹותמקֹוְמָּמִּ ימְמָּ  ֹותקִּ ֹותמּוָקמ   

Ptc. Pass. - ms קּום Verbes Ayin-Vav/Yod  
ם''ׂשי/ ׁש ''בו/ ת ''מו/  ם''קו  * Qal Wayyiqtol : ָּם/ַָּוָיָקם ַוָישֶּ  

 



Toutes les zones en grisé du tableau ci-dessous se comportent comme les verbes intensifs. 

 

 Qal Nifal Piel Poual Hitpael Hifil Houfal 
Qatal – 1cs יַסבֹו תִּ יַסבֹונְָּ  תִּ יְבָּבָֹּוס  תִּ יַבְבָֹּוס  תִּ ְתָּ  יַללָֹּוגהִּ תִּ יבֹותִָּּסִָּּהָּ   יהּוַסבֹותִָּּ 

2ms תַָּסבֹו תַָּסבֹונְָּ  תַָּבְבָֹּוס  תַָּבְבָֹּוס  ְתָּ  ָתַָּללָֹּוגהִּ בֹותָּסִָּּהָּ   הּוַסבֹותָּ 
2fs תַסבֹו תַסבֹונְָּ  ְתַָּבְבָֹּוס  ְתַָּבְבָֹּוס  ְתָּ  ְתַָּללָֹּוגהִּ בֹותסִָּּהָּ   הּוַסבֹות 
3ms ַסבנָּ ַתם ָסַבב בֹוס  בֵּ בבָֹּוס  ְתָּ  לֹוגהִּ לֵּ ב  סֵּ  הּוַסב הֵּ
3fs ָּהָסֲבב הַתָמָּ  הַסבָּנָּ  הְבבָֹּוס  הבְָּבָֹּוס  ְתָּ  הְללָֹּוגהִּ בָּ  סֵּ ההֵּ  ההּוַסבָּ 
1cp נּוַסבֹו נּוַסבֹונְָּ  נּוַבְבָֹּוס  נּוַבְבָֹּוס  ְתָּ  נּוַללָֹּוגהִּ נּובֹוסִָּּהָּ   נּוַסבֹוהּו 
2mp םַסבֹו תֶּ םַסבֹונְָּ  תֶּ םתֶַָּּבְבָֹּוס  םתֶַָּּבְבָֹּוס  ְתָּ  םתֶַָּּללָֹּוגהִּ םבֹותֶָּּסִָּּהָּ   םהּוַסבֹותֶָּּ 
2fp ןַסבֹו תֶּ ןַסבֹונְָּ  תֶּ ןַבְבָֹּוס  תֶּ ןַבְבָֹּוס  תֶּ ְתָּ  ןַללָֹּוגהִּ תֶּ ןבֹותֶָּּסִָּּהָּ   ןהּוַסבֹותֶָּּ 
3cp ּוָסֲבב ּוַתמ  ּוַסבנָּ  ּוְבבֹוס  ּובְבָֹּוס  ְתָּ  ּוְללֹוגהִּ ב  סֵּ ּוהֵּ ּוהּוַסב   

Yiqtol – 1cs ָּסֹבָא* ַתםאֵָּּ  ַסבאֶָּּ  בֹוסאָּ  בֵּ בבָֹּוסאָּ  ְתָּ  לֹוגאֶּ לֵּ בָָּא  **סֵּ  ּוַסבא 
2ms / 3fs ָּסֹבָת ַתםתֵָּּ  ַסבתִָּּ  בֹוסְתָּ  בֵּ בבָֹּוסְתָּ  ְתָּ  לֹוגתִּ לֵּ בָָּתָּ  **סֵּ  ּוַסבת 
2fs ָּיסֹבִָָּּת יתֵָּּ  ַתמִּ יַסבִָּּתִָּּ  יְבבִָֹּּוסְתָּ  יבְִָּּבָֹּוסְתָּ  ְתָּ  ילִָּּלָֹּוגתִּ בִָּּ  יָתסֵּ יּוַסבִָּּת   
3ms ַתםיֵָּּ ָיסֹב ַסב  בֹוסיְָּ יִּ בֵּ בבָֹּוסיְָּ  ְתָּ  לֹוגיִּ לֵּ בָּיָּ   **סֵּ ּוַסבי   
1cp ָּסֹבנ ַתםנֵָּּ  ַסבנִָּּ  בֹוסנְָּ  בֵּ בבָֹּוסנְָּ  ְתָּ  לֹוגנִּ לֵּ בָּ  **ָנסֵּ ּוַסבנ   
2mp ָּּוסֹבָת ַתמּותֵָּּ  ּוַסבתִָּּ  ּוְבבֹוסְתָּ  ּובְבָֹּוסְתָּ  ְתָּ  ּוְללֹוגתִּ בָתָּ  ּוסֵּ ּוַסבּות   
2fp / 3fp ָּיְת ָנהֻסבֶּ יתֵָּּ  ָנהַתמֶּ יתִָּּ  ָנהַסבֶּ ְבָֹּוסְתָּ  ָנהבֵּ ָנהְבָּבָֹּוסְתָּ  ְתָּ  לָֹּוגתִּ ָנהלֵּ יְתָּ  בֶּ ָנהסִּ ית  ָנהּוַסבֶּ  
3mp ָּּוסֹבי ּוַסביִָּּ יֵַּתמּו  ּוְבבֹוסיְָּ  ּובְבָֹּוסיְָּ  ְתָּ  ּוְללֹוגיִּ ביָּ  ּוסֵּ ּוּוַסבי   

Imper. - ms ַסב ַתם סֹב בֹוס הִּ בֵּ  

 

לֹוגְתָּהִָּּ לֵּ ב   ָהסֵּ

** Hifil 

Wayyiqtol : 

ביָּוָּ סֵּ  

fs ִָּּיסֹב י  ַסבִָּּ ַתמִּ יהִּ יְבבִָֹּּוס  ְתָּ  יְללִָֹּּוגהִּ בִָּּ  יָהסֵּ  
mp ּוסֹב ַסב ַתמּו  ּוהִּ ּוְבבֹוס  ְתָּ  ּוְללֹוגהִּ ב  ּוָהסֵּ  
fp --- --- --- ְבָֹּוס ָנהבֵּ ְתָּ  לָֹּוגהִּ ָנהלֵּ  --- 

Inf. absolu ָּ סֹוב  הִּ
בֹוס בֵּ ְתָּ  לֹוגהִּ לֵּ בסֵָּּהָּ   

Inf. construit ב ַתם סֹב סֵּ  הִּ
Participe - ms ב בבֵָֹּּוסְמָּ ָנָסב ַתם סֹבֵּ בבָֹּוסְמָּ  ְתָּ  לֹוגמִּ לֵּ ב  סֵּ  מּוַסב מֵּ

fs ת בֶּ תבֶָּּבֶָֹּּוסְמָּ ְנַסָבה ַתָמה סֹבֶּ  
--- 

ְתָּ תלֶָּּלֶָֹּּוגמִּ ָבה   מּוַסָבה ְמסִּ
mp ים ים סֲֹבבִּ ים ַתמִּ יםבְִָּּבָֹּוסְמָּ ְנַסבִּ ְתָּ  םיְללִָֹּּוגמִּ בִָּּ  ָּיםְמסִּ יםמּוַסבִָּּ   
fp ֹותבְבָֹּוסְמָּ ְנַסבֹות ַתמֹות סֲֹבבֹות ְתָּ  ֹותְללֹוגמִּ ב  ֹותְמסִּ ֹותמּוַסב   

* Il existe une forme Qal Yiqtol qui se comporte 

comme Péh-Noun, ex. ַדל ל''לד de) יִּ ). 

Verbes Ayin-Ayin  
ב''סב/ ם ''תמ/ ל ''גל  

 


