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Pers 

Pronominal Suffixes 

Attached to   סּוִסים-סּוס Insep. Prep.  
& Pro.Suf. 

Personal 
Pronouns 

(as Subject) 

Personal 
Pronouns 

(as Object) 

Verbs 
Perfect 
(Qatal) 

Accusative 
Suffixes to the 

Qatal verb Singular Nouns Plural Nouns 

1cs 
יסּוסִִ יַסּוס  יב ִּ  יֹאתִִ ָאֹנִכיִָאִני  ית ְִָּקַטל  ִניִיְקָטלִַ   

 my horse my horses in me I me I kill he killed me 

2ms 
ָךסּוסְִ ָךסּוֶסי  ָךבְִּ  הַאתִָ  ָךֹאתְִ  תִָָקַטלְִ  ָךְקָטלְִ   

 your horse your horses in you you you you kill (m) he killed you-m 

2fs 
ְךסּוסִ  ְךסּוַסיִִ  ְךב ִּ  ְךֹאתְִ ַאתְִ  תְִָקַטלְִ  ְךְקָטלִ    

 your horse your horses in you you you you kill (f) he killed you-f 

3ms 
ֹוסּוס וסּוָסי  ֹוב  ֹוֹאת הּוא  הּוִֹוְקַטלְִ ָקַטל   

 his horse his horses in him he him he kills he killed him 

3fs 
ּהסּוסִָ הִָסּוֶסי  ּהב ִּ  ּהֹאתִָ ִהיא  הָקַטלִָ  ּהְקָטלִָ   

 her horse her horses in her she her she kills he killed her 

1cp 
נּוסּוסִ  י  נּוסּוס  נּוב ִּ  נּוֲאַנחְִ  נּוֹאתִָ  נּוָקַטלְִ  נּוְקָטלִָ   

 our horse our horses in us we us we kill he killed us 

2mp 
ֶכםסּוסְִ י  ֶכםסּוס  ֶכםב ִּ  םַאתִֶ  ֶכםֶאתְִ  ֶתםָקַטלְִ  ֶכםְקָטלְִ   

 y’all’s horse y’all’s horses in y’all y’all y’all y’all kill (m) he killed y’all-m 

2fp 
ֶכןסּוסְִ י  ֶכןסּוס  ֶכןב ִּ  ןַאתִֶ  ֶכןֶאתְִ  ֶתןָקַטלְִ  ֶכןְקָטלְִ   

 y’all’s horse y’all’s horses in y’all y’all y’all y’all kill (f) he killed y’all-f 

3mp 
םסּוסִָ י  ֶהםסּוס  ֶהםב ִּ  ָמההִ ִםהִ   ֶהםֶאתְִִםֹאתִָ   

ּוָקְטל  
םְקָטלִָ  

 their horse their horses in them they them he killed them-m 

3fp 
ןסּוסִָ י  ֶהןסּוס  ֶהןב ִּ  ָנה  ֶהןֶאתְִִןֹאתִָ ה  ןְקָטלִָ   

 their horse their horses in them they them they kill he killed them-f 

 
Absolute & Construct Forms  Demonstrative Adjectives 

 Singular Plural  Near Far 

 Absolute Construct Absolute Construct  this (masc.) ֶזה that (masc.) הּוא 
Masc. ים סּוס סּוס  ִהיא that (fem.) זֹאת this (fem.)  סּוֵסי סּוס 
Fem. ה ֶלה these (common)  סּוסֹות סּוסֹות סּוַסת סּוס  ם those (masc.) א  ָמהִה   ה 

        those (fem.) ן ָנהִה   ה 
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 Qal ל ִּק   

Active 

 Niph‘al ְפַעל  נ 
Mid.-Reflex. 

 Pi‘el ֵעל ִּפ   

Intensive Act. 

 Pu‘al ל ע  ִּפֻּ  

Intensive Pass. 

Hiph‘il לִּ ְפע  ִּה   

Causative Act. 

 Hoph‘al ל ְפע  ִּה   

Causitive Pass. 

 Hithpa‘el ֵעל ְתפ  ִּה   

Reflexive 

Qatal 
(Perfect)   

1cs ְִַּטַ֑ל יק  ִּת  יְקַטַ֑לְִּנ ִּ ַטַ֑לְִּ ת  יק  ַטַ֑לְִּ ת  יקֻּ יְקַטַ֑לְִּה ִּ ת  יְקַטַ֑לְִּה ִּ ת  תְִּ ת  יַקַטַ֑לְִּה   ת 
2ms ְִַּטַ֑ל ַטַ֑לְִּ ת ְִּקַטַ֑לְִּנ ִּ ת ִּק  ַטַ֑לְִּ ת ִּק  תְִּ ת ְִּקַטַ֑לְִּה ִּ ת ְִּקַטַ֑לְִּה ִּ ת ִּקֻּ  ת ִַּקַטַ֑לְִּה 
2fs ִּ ַטלְִּ תְְִּקַטלְִּנ ִּ תְִַּטלְִּק ַטלְִּ תְִּק  תְִּ תְְִּקַטלְִּה ִּ תְְִּקַטלְִּה ִּ תְִּקֻּ  תְִַּקַטלְִּה 
3ms ַטל ֵטל ְקַטלנ ִּ ק  ֵטל ק  תְִּ ְקַטלה ִּ ליְקט ִּה ִּ קֻּ  ַקֵטלה 
3fs ִּ ְטל ָֽ ְטל ִּ הְקְטל ִּנ ִּ הק  ְטל ִּ הק  ִַּ֑ה ִּ הקֻּ תְִּ הְקְטל ִּה ִּ הל ִּיְקט   הַקְטל ִּה 
1cp ְִַּטַ֑ל ַטַ֑לְִּ נּוְקַטַ֑לְִּנ ִּ נּוק  ַטַ֑לְִּ נּוק  תְִּ נּוְקַטַ֑לְִּה ִּ נּוְקַטַ֑לְִּה ִּ נּוקֻּ  נּוַקַטַ֑לְִּה 
2mp ְִּםְקַטל ַטלְִּ ֵתםְקַטלְִּנ ִּ תֶּ םק  ַטלְִּ תֶּ םקֻּ םְקַטלְִּה ִּ תֶּ םְקַטלְִּה ִּ תֶּ תְִּ  תֶּ םַקַטלְִּה   תֶּ
2fp ְִּןְקַטל ןְקַטלְִּנ ִּ תֶּ ַטלְִּ תֶּ ןק  ַטלְִּ תֶּ ןקֻּ ןְקַטלְִּה ִּ תֶּ ןְקַטלְִּה ִּ תֶּ תְִּ תֶּ ןַקַטלְִּה   תֶּ
3cp ְטל ְטל ּוְקְטלנ ִּ ּוק  ְטל ּוק  ִַּ֑ה ִּ ּוקֻּ תְִּ ּוְקְטלה ִּ ּוליְקט   ּוַקַטלה 

Yiqtol 
(Imperfect)  

1cs ִֵֶּּטלאִֶּּ ְקֹטלא ַטלא ִּ ַקֵטלא ִּ ק  תְִּ ְקַטלא ִּ ליְקט ִּאִַּ קֻּ  ַקֵטלאֶּ
2ms ִּ ַטלתְִּ ַקֵטלתְִּ ֵטלק ִּת ִּ ְקֹטלת תְִּ ְקַטלת ִּ ליְקט ִּתִַּ קֻּ  ַקֵטלת 
2fs ִּ ְטל ִּת ִּ יְקְטל ִּת ָֽ ְטל ִּתְִּ יַקְטל ִּתְִּ יק  ִַּ֑תִַּ יקֻּ תְִּ יְקְטל ִּת ִּ יל ִּיְקט   יַקְטל ִּת 
3ms ִּ ֵטלי ִּ ְקֹטלי ַטליְִּ ַקֵטליְִּ ק  תְִּ ְקַטלי ִּ ליְקט ִּיִַּ קֻּ  ַקֵטלי 
3fs ִּ ֵטלת ִּ ְקֹטלת ַטלתְִּ ַקֵטלתְִּ ק  תְִּ ְקַטלת ִּ ליְקט ִּתִַּ קֻּ  ַקֵטלת 
1cp ִּ ַטלנְִּ ַקֵטלנְִּ קֵטלנ ִּ ְקֹטלנ תְִּ ְקַטלנ ִּ ליְקט ִּנִַּ קֻּ  ַקֵטלנ 
2mp ִּ ְטלת ִּ ּוְקְטלת ָֽ ְטלתְִּ ּוַקְטלתְִּ ּוק  ילתִַּ ּוקֻּ תְִּ ּוְקְטלת ִּ ּוְקט   ּוַקְטלת 
2fp ִּ לְִּת ַטַ֑לְִּת ִּ נ הְקֹטַ֑ ַטַ֑לְִּתְִּ נ הַקֵטַ֑לְִּתְִּ נ הק  תְִּ ַנהְקַטַ֑לְִּת ִּ נ הְקֵטַ֑לְִּתִַּ נ הקֻּ  נ הַקֵטַ֑לְִּת 
3mp ִּ ְטלי ִּ ּוְקְטלי ְטליְִּ ּוַקֵטליְִּ ּוק  תְִּ ּוְקְטלי ִּ ּוליְקט ִּיִַּ ּוקֻּ  ּוַקֵטלי 
3fp ִּ לְִּת לְִּת ִּ נ הְקֹטַ֑ ֹטַ֑ ַטַ֑לְִּתְִּ נ הַקֵטַ֑לְִּתְִּ נ הק  תְִּ נ הְקַטַ֑לְִּת ִּ נ הְקֵטַ֑לְִּתִַּ נ הקֻּ  נ הַקֵטַ֑לְִּת 

Imperative 

2ms ֵטלה ִּ ְקֹטל תְִּ  ְקֵטלהִַּ  ַקֵטל ק   ַקֵטלה 
2fs ִּ ְטל ְטל ִּה ִּ יק  ָֽ ִַּ֑הִַּ  יַקְטל ִּ יק  תְִּ  יל ִּיְקט   יַקְטל ִּה 

2mp ְטל ְטלה ִּ ּוק  ִַּ֑הִַּ  ּוַקְטל ּוק  תְִּ  ּוליְקט   ּוַקְטלה 
2fp ְִּל ַטַ֑לְִּה ִּ נ הְקֹטַ֑ תְִּ  נ הְקֵטַ֑לְִּהִַּ  נ הַקֵטַ֑לְִּ נ הק   נ הַקֵטַ֑לְִּה 

Infinitive 

Abs. ֹטלִּה ִּ לֹוַקט ֹטל ַקֵטלִַּקֹטל ְקֹטלנ ִּק  תְִּ ְקֵטלה ִּ ְקֵטלהִַּ קֻּ  ַקֹטלה 
Cons ֵטלה ִּ ְקֹטל תְִּ ְקַטלה ִּ ליְקט ִּהִַּ  ַקֵטל ק   ַקֵטלה 

Participle 

ms לנ ִּ ֹקֵטל למְִּ ַקֵטלמְִּ ְקט  ט  למ ִּ ליְקט ִּמִַּ קֻּ תְִּ ְקט   ַקֵטלמ 
fs ִֶּּל לִֶּּנ ִּ תֹקטֶּ טֶּ לִֶּּמְִּ תקֶּ לִֶּּמְִּ תַקטֶּ טֶּ לִֶּּמִַּ תקֻּ לִֶּּמ ִּ תְקטֶּ תְִּ תְקטֶּ לִֶּּמ  ִּתַקטֶּ

mp ִּ ִּיםֹקְטל ל ִּנ ִּ ִּיםְקט  ל ִּמְִּ יםַקְטל ִּמְִּ ט  יל ִּמִַּ יםקֻּ ל ִּמ ִּ יםְקט  ִּיםְקט  תְִּ  יםַקְטל ִּמ 
fp ִֹּותֹקְטל לֹונ ִּ ִּתְקט  למְִּ ֹותַקְטלמְִּ ט  ילמִַּ ֹותקֻּ למ ִּ ֹותְקט  ִֹּותְקט  תְִּ  ֹותַקְטלמ 

 


