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These are the slides for the verb lectures that correspond to chapter 34 of Introducing
Biblical Hebrew by Allen P. Ross.

This material can be used as is (in either the pdf or OpenOffice format) or it can be
used as a basis for other work (e.g. taking screen shots and importing into PowerPoint
or "cut and pasting" from the OpenOffice documents). The Hebrew is in unicode using
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I-Nun 

1. Nun tends to assimilate or drop

2. Assimilation

a. If there are no intermediate vowels e.g.

- at the beginning of words that have prefixes
(prefix forms, Niphal Nun, Hiphil He etc.)

- at the end of words with consonantal suffixes
(hence no intermediate vowels)

b. Indicated by dagesh forte



I-Nun Qal ש ג� נ�

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ש  ג� נ� ש  ג� י� ש  ג� י� ו� ש  נג�
3fs ה  ש� �ג� � נ� ש  ג� ת� ש  ג� י� Passive Part

2ms ת�  ש� � ג� נ� ש  ג� ת� ה  ש� ג� א� גוש  נ�
2fs ת�  ש� ג� נ� י  ש� ג� ת�
1cs י  ת� ש� � ג� נ� ש  ג� א� Imperative Infinitive Cons

3mp שו  �ג� � נ� שו  ג� י� ה  ש� ש / ג� ג� ת  ש� � ג�
3fp ה  נ� ש� � ג� ת� י  ש� ג� Infinitive Abs

2mp ם  ת� ש� ג� נ� שו  ג� ת� שו  ג� גוש  נ�
2fp ן  ת� ש� ג� נ� ה  נ� ש� � ג� ת� ה  נ� ש� � ג�
1cp נו  ש� � ג� נ� ש  ג� נ�

Qal Perfect and Participle

Regular in Perfect and Participle

(Nun does not assimilate because there are no 
prefixes in these forms)



I-Nun Qal Comparison - Perfect

Strong Qal I-Nun Qal I-Nun Qal I-Nun Qal

3ms ד  ק� פ� ש  ג� נ� ל  פ� נ� ן  ת� נ�
3fs ה  ד� ק� � פ� ה  ש� �ג� � נ� ה  ל� פ� � נ� ה  נ� ת� � נ�

2ms ת�  ד� ק�� פ� ת�  ש� � ג� נ� ת�  ל� � פ� נ� ת�  ת� נ�
2fs ת�  ד� ק� פ� ת�  ש� ג� נ� ת�  ל� פ� נ� ת�  ת� נ�
1cs י  ת� ד� ק�� פ� י  ת� ש� � ג� נ� י  ת� ל� � פ� נ� י  ת� ת�� נ�

3mp דו  ק� � פ� שו  �ג� � נ� לו  פ� � נ� נו  ת� � נ�
3fp

2mp ם  ת� ד� ק� פ� ם  ת� ש� ג� נ� ם  ת� ל� פ� נ� ם  ת� ת� נ�
2fp ן  ת� ד� ק� פ� ן  ת� ש� ג� נ� ן  ת� ל� פ� נ� ן  ת� ת� נ�
1cp נו  ד� ק�� פ� נו  ש� � ג� נ� נו  ל� � פ� נ� נו  ת�� נ�



I-Nun Qal Comparison - Participles

Strong Qal
Active Part

I-Nun Qal
Active Part

I-Nun Qal
Active Part

I-Nun Qal
Active Part

ד  פק� ש  נג� ל  נפ� ן  נת�

 Pass Part  Pass Part  Pass Part  Pass Part

קוד  פ� גוש  נ� פול  נ� תון  נ�



I-Nun Qal ש ג� נ�

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ש  ג� נ� ש  ג� י� ש  ג� י� ו� ש  נג�
3fs ה  ש� �ג� � נ� ש  ג� ת� ש  ג� י� Passive Part

2ms ת�  ש� � ג� נ� ש  ג� ת� ה  ש� ג� א� גוש  נ�
2fs ת�  ש� ג� נ� י  ש� ג� ת�
1cs י  ת� ש� � ג� נ� ש  ג� א� Imperative Infinitive Cons

3mp שו  �ג� � נ� שו  ג� י� ה  ש� ש / ג� ג� ת  ש� � ג�
3fp ה  נ� ש� � ג� ת� י  ש� ג� Infinitive Abs

2mp ם  ת� ש� ג� נ� שו  ג� ת� שו  ג� גוש  נ�
2fp ן  ת� ש� ג� נ� ה  נ� ש� � ג� ת� ה  נ� ש� � ג�
1cp נו  ש� � ג� נ� ש  ג� נ�

Qal Imperfect (and Pret/Juss/Cohrt)

1. Nun assimilates because of prefix

2. Assimilated Nun indicated by dagesh forte



I-Nun Qal Comparison - Imperfect

Strong Qal I-Nun Qal I-Nun Qal I-Nun Qal

3ms קד  פ� י� ש  ג� י� פל  י� ן  ת� י�
3fs קד  פ� ת� ש  ג� ת� פל  ת� ן  ת� ת�

2ms קד  פ� ת� ש  ג� ת� פל  ת� ן  ת� ת�
2fs י  ד� ק� פ� ת� י  ש� ג� ת� י  ל� פ� ת� י  נ� ת� ת�
1cs קד  פ� א� ש  ג� א� פל  א� ן  ת� א�

3mp דו  ק� פ� י� שו  ג� י� לו  פ� י� נו  ת� י�
3fp ה  נ� ד� ק� פ� ת� ה  נ� ש� � ג� ת� ה  נ� ל�  פ� ת� ה  נ� ת�� ת�

2mp דו  ק� פ� ת� שו  ג� ת� לו  פ� ת� נו  ת� ת�
2fp ה  נ� ד� ק� פ� ת� ה  נ� ש� � ג� ת� ה  נ� ל�  פ� ת� ה  נ� ת�� ת�
1cp קד  פ� נ� ש  ג� נ� פל  נ� ן  ת� נ�

3 different theme vowels

1. patach
2. holem
3. tsere

Nun assimilated in all 3 types



I-Nun Qal ל פ� נ�

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ל  פ� נ� פל  י� פל  י� ו� ל  נפ�
3fs ה  ל� פ� � נ� פל  ת� פל  י� Passive Part

2ms ת�  ל� � פ� נ� פל  ת� ה  ל� פ� א� פול  נ�
2fs ת�  ל� פ� נ� י  ל� פ� ת�
1cs י  ת� ל� � פ� נ� פל  א� Imperative Infinitive Cons

3mp לו  פ� � נ� לו  פ� י� פל  נ� פל  נ�
3fp ה  נ� ל� פ� ת� י  ל� פ� נ� Infinitive Abs

2mp ם  ת� ל� פ� נ� לו  פ� ת� לו  פ� נ� פול  נ�
2fp ן  ת� ל� פ� נ� ה  נ� ל� פ� ת� ה  נ� ל� פ� נ�
1cp נו  ל� � פ� נ� פל  נ�

Imperative

1. Some are regular; some are not

2. Dependent on theme vowel

3. If Theme Vowel = Holem (regular)



I-Nun Qal ש ג� נ�

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ש  ג� נ� ש  ג� י� ש  ג� י� ו� ש  נג�
3fs ה  ש� �ג� � נ� ש  ג� ת� ש  ג� י� Passive Part

2ms ת�  ש� � ג� נ� ש  ג� ת� ה  ש� ג� א� גוש  נ�
2fs ת�  ש� ג� נ� י  ש� ג� ת�
1cs י  ת� ש� � ג� נ� ש  ג� א� Imperative Infinitive Cons

3mp שו  �ג� � נ� שו  ג� י� ה  ש� ש / ג� ג� ת  ש� � ג�
3fp ה  נ� ש� � ג� ת� י  ש� ג� Infinitive Abs

2mp ם  ת� ש� ג� נ� שו  ג� ת� שו  ג� גוש  נ�
2fp ן  ת� ש� ג� נ� ה  נ� ש� � ג� ת� ה  נ� ש� � ג�
1cp נו  ש� � ג� נ� ש  ג� נ�

Imperative

If Theme Vowel = Patach

1. Shortened imperative

2. Nun drops (apheresis)
(dagesh in the gimel is dagesh lene NOT dagesh forte)



I-Nun Qal ן ת� נ�

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ן  ת� נ� ן  ת� י� ן  ת� י� ו� ן  נת�
3fs ה  נ� ת� � נ� ן  ת� ת� ן  ת� י� Passive Part

2ms ת�  ת� נ� ן  ת� ת� ה  נ� ת� א� תון  נ�
2fs ת�  ת� נ� י  נ� ת� ת�
1cs י  ת� ת�� נ� ן  ת� א� Imperative Infinitive Cons

3mp נו  ת� � נ� נו  ת� י� ה  נ� ן / ת� ת� ת  ת�
3fp ה  נ� ת�� ת� י  נ� ת� Infinitive Abs

2mp ם  ת� ת� נ� נו  ת� ת� נו  ת� תון  נ�
2fp ן  ת� ת� נ� ה  נ� ת�� ת� ה  נ� ת��
1cp נו  ת�� נ� ן  ת� נ�

Imperative

1. ן ת� with theme vowel Tsere also has shortened form נ�

ן .2 ת� is irregular נ�



I-Nun Qal Comparison - Imperative

T.V. = Holem

(regular)

T.V. = Patach

(Shortened)

T.V. = Tsere

(Shortened)

פל  נ� ה  ש� ש / ג� ג� ה  נ� ן / ת� ת�
י  ל� פ� נ� י  ש� ג� י  נ� ת�
לו  פ� נ� שו  ג� נו  ת�

ה  נ� ל� פ� נ� ה  נ� ש� � ג� ה  נ� ת��



I-Nun Qal ל פ� נ�

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ל  פ� נ� פל  י� פל  י� ו� ל  נפ�
3fs ה  ל� פ� � נ� פל  ת� פל  י� Passive Part

2ms ת�  ל� � פ� נ� פל  ת� ה  ל� פ� א� פול  נ�
2fs ת�  ל� פ� נ� י  ל� פ� ת�
1cs י  ת� ל� � פ� נ� פל  א� Imperative Infinitive Cons

3mp לו  פ� � נ� לו  פ� י� פל  נ� פל  נ�
3fp ה  נ� ל� פ� ת� י  ל� פ� נ� Infinitive Abs

2mp ם  ת� ל� פ� נ� לו  פ� ת� לו  פ� נ� פול  נ�
2fp ן  ת� ל� פ� נ� ה  נ� ל� פ� ת� ה  נ� ל� פ� נ�
1cp נו  ל� � פ� נ� פל  נ�

Infinitive Construct (Like Imperative)

1. Some are regular; some are not

2. Dependent on theme vowel

3. Regular if Theme Vowel = Holem
(e.g. see above)



I-Nun Qal ש ג� נ�

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ש  ג� נ� ש  ג� י� ש  ג� י� ו� ש  נג�
3fs ה  ש� �ג� � נ� ש  ג� ת� ש  ג� י� Passive Part

2ms ת�  ש� � ג� נ� ש  ג� ת� ה  ש� ג� א� גוש  נ�
2fs ת�  ש� ג� נ� י  ש� ג� ת�
1cs י  ת� ש� � ג� נ� ש  ג� א� Imperative Infinitive Cons

3mp שו  �ג� � נ� שו  ג� י� ה  ש� ש / ג� ג� ת  ש� � ג�
3fp ה  נ� ש� � ג� ת� י  ש� ג� Infinitive Abs

2mp ם  ת� ש� ג� נ� שו  ג� ת� שו  ג� גוש  נ�
2fp ן  ת� ש� ג� נ� ה  נ� ש� � ג� ת� ה  נ� ש� � ג�
1cp נו  ש� � ג� נ� ש  ג� נ�

Infinitive Construct

If Theme Vowel = Patach

1. Shortened Infinitive Construct (like imperative)

2. Nun drops (apheresis) (like imperative)
(dagesh in the gimel is dagesh lene NOT dagesh forte)

Also

3. Strengthened by suffix Tav

4. Segolate-like vowels and stress
ת ) ש� � ת or if III-Gutt ג� ע� ע from ס�� ס� ("to travel" נ�



I-Nun Qal ן ת� נ�

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ן  ת� נ� ן  ת� י� ן  ת� י� ו� ן  נת�
3fs ה  נ� ת� � נ� ן  ת� ת� ן  ת� י� Passive Part

2ms ת�  ת� נ� ן  ת� ת� ה  נ� ת� א� תון  נ�
2fs ת�  ת� נ� י  נ� ת� ת�
1cs י  ת� ת�� נ� ן  ת� א� Imperative Infinitive Cons

3mp נו  ת� � נ� נו  ת� י� ה  נ� ן / ת� ת� ת  ת�
3fp ה  נ� ת�� ת� י  נ� ת� Infinitive Abs

2mp ם  ת� ת� נ� נו  ת� ת� נו  ת� תון  נ�
2fp ן  ת� ת� נ� ה  נ� ת�� ת� ה  נ� ת��
1cp נו  ת�� נ� ן  ת� נ�

Infinitive Construct

1. ן ת� with theme vowel Tsere also has shortened form נ�
(I-Nun drops as in the imperative)

But . . .

2. Final Nun also drops! 

Leaves only 1 root letter, Tav.



I-Nun Qal Comparison - Infinitive Construct

Strong Qal

T.V. = Holem

(regular)

T.V. = Patach

(Shortened)

T.V. = Tsere

(Shortened)

קד  פ� פל  נ� ת  ש� ג�� ת  ת�



I-Nun Qal Infinitive Construct - Other Notes

With Preposition Lamed

If the accent is on the first syllable or there is only one syllable
Lamed has qamets

e.g.
Strong Qal (regular) Accent shift One syllable

Inf Cons קד פ� ל� פל נ� ל� ת ש� � ג� ל� ת ת� ל�



I-Nun Qal Infinitive Construct - Other Notes

Strong Verbs with Pronominal suffixes: (Review)

1. First 2 consonants form a closed syllable
2. Shewa becomes Qamets-Hatuph

e.g.
Strong Qal

Inf Cons קד פ�
Inf Cons +
1cs sfx י ד� ק� פ�



I-Nun Qal Infinitive Construct - Other Notes

I-Nun Verbs with Pronominal suffixes:

1. First 2 consonants form a closed syllable
2. Segol of ת ש� � ג� becomes Hireq

Tsere of ת ת� becomes Hireq

e.g.
Strong Qal (regular) Accent shift One syllable

Inf Cons קד פ� פל נ� ת ש� � ג� ת ת�
Inf Cons +
1cs sfx י ד� ק� פ� י ל� פ� נ� י ת� ש� ג� י ת� ת�

NOTE: the second dagesh in י ת� is the final Nun that has reappeard ת�
and assimilated to the suffix as a dagesh forte.



Irregular ח ק� ל�
1. Acts like I-Nun in Qal

(Lamed assimilates like Nun)

2. Theme Vowel = patach (III-Gutt)

3. Shortened Imperative and Infinitive Construct



"I-Nun" Qal ח ק� ל�

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ח  ק� ל� ח  ק� י� ח  ק� י� ו� ח�  לק�
3fs ה  ח� ק� � ל� ח  ק� ת� ח  ק� י� Passive Part

2ms ת�  ח� ק�� ל� ח  ק� ת� ה  ח� ק� א� קוח�  ל�
2fs ת�  ח� ק� ל� י  ח� ק� ת�
1cs י  ת� ח� ק�� ל� ח  ק� א� Imperative Infinitive Cons

3mp חו  ק� � ל� חו  ק� י� ה  ח� ח / ק� ק� ת  ח� ק��
3fp ה  נ� ח� ק�� ת� י  ח� ק� Infinitive Abs

2mp ם  ת� ח� ק� ל� חו  ק� ת� חו  ק� קוח�  ל�
2fp ן  ת� ח� ק� ל� ה  נ� ח� ק�� ת� ה  נ� ח� ק��
1cp נו  ח� ק�� ל� ח  ק� נ�

Irregular ( like ע ס� ( נ�
1. Acts like I-Nun in Qal

(Lamed assimilates like Nun)

2. Theme Vowel = patach (III-Gutt)

3. Shortened Imperative and Infinitive Construct

4. Furtive Patach

NOTE: Regular in the Niphal. Lamed does not assimilate.



I-Nun Niphal

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ש  ג� נ� ש  ג� נ� י� ש  ג� � נ� י� ו� ־ ־ ־
3fs ה  ש� ג� נ� ש  ג� נ� ת� ש  ג� � נ� י� Passive Part

2ms ת�  ש� � ג� נ� ש  ג� נ� ת� ה  ש� �ג� � נ� א� ש  ג� נ�
2fs ת�  ש� ג� נ� י  ש� �ג� � נ� ת�
1cs י  ת� ש� � ג� נ� ש  ג� נ� א� Imperative Infinitive Cons

3mp שו  ג� נ� שו  �ג� � נ� י� ש  ג� נ� ה� ש  ג� נ� ה�
3fp ה  נ� ש� � ג� נ� ת� י  ש� �ג� � נ� ה� Infinitive Abs

2mp ם  ת� ש� ג� נ� שו  �ג� � נ� ת� שו  �ג� � נ� ה� ש  ג� נ� ה�
2fp ן  ת� ש� ג� נ� ה  נ� ש� � ג� נ� ת� ה  נ� ש� � ג� נ� ה�
1cp נו  ש� � ג� נ� ש  ג� נ� נ�

Perfect and Participle

REMEMBER: With I-Nun Niphals there are 2 Nuns

1. 1st Root Nun assimilates
(indicated by dagesh forte)

2. If also II-Gutt (cannot double) then
a. compensatory lengthening or
b. implied doubling



I-Nun Niphal Comparison - Perfect

Strong
Niphal

I-Nun
Niphal

3ms ד  ק� פ� נ� ש  ג� נ�
3fs ה  ד� ק� פ� נ� ה  ש� ג� נ�

2ms ת�  ד� ק�� פ� נ� ת�  ש� � ג� נ�
2fs ת�  ד� ק� פ� נ� ת�  ש� ג� נ�
1cs י  ת� ד� ק�� פ� נ� י  ת� ש� � ג� נ�

3mp דו  ק� פ� נ� שו  ג� נ�
3fp

2mp ם  ת� ד� ק� פ� נ� ם  ת� ש� ג� נ�
2fp ן  ת� ד� ק� פ� נ� ן  ת� ש� ג� נ�
1cp נו  ד� ק�� פ� נ� נו  ש� � ג� נ�



I-Nun Niphal Comparison - Participle

Strong Niphal
Participle

I-Nun Niphal
Participle

ד  ק� פ� נ� ש  ג� נ�



I-Nun Niphal

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ש  ג� נ� ש  ג� נ� י� ש  ג� � נ� י� ו� ־ ־ ־
3fs ה  ש� ג� נ� ש  ג� נ� ת� ש  ג� � נ� י� Passive Part

2ms ת�  ש� � ג� נ� ש  ג� נ� ת� ה  ש� �ג� � נ� א� ש  ג� נ�
2fs ת�  ש� ג� נ� י  ש� �ג� � נ� ת�
1cs י  ת� ש� � ג� נ� ש  ג� נ� א� Imperative Infinitive Cons

3mp שו  ג� נ� שו  �ג� � נ� י� ש  ג� נ� ה� ש  ג� נ� ה�
3fp ה  נ� ש� � ג� נ� ת� י  ש� �ג� � נ� ה� Infinitive Abs

2mp ם  ת� ש� ג� נ� שו  �ג� � נ� ת� שו  �ג� � נ� ה� ש  ג� נ� ה�
2fp ן  ת� ש� ג� נ� ה  נ� ש� � ג� נ� ת� ה  נ� ש� � ג� נ� ה�
1cp נו  ש� � ג� נ� ש  ג� נ� נ�

Prefix Forms

REMEMBER: With I-Nun Niphals there are 2 Nuns

1. Niphal Nun assimilates to 1st Root Nun (cf. perf / part)
(indicated by dagesh forte)

2. Easy to recognize

a. Niphal Pattern: hireq + dagesh forte + qamets

b. Common Vowel Pattern: i + a + ay
(then look for dagesh)



I-Nun Niphal Comparison - Imperfect

Strong
Niphal

I-Nun
Niphal

3ms ד  ק� פ� י� ש  ג� נ� י�
3fs ד  ק� פ� ת� ש  ג� נ� ת�

2ms ד  ק� פ� ת� ש  ג� נ� ת�
2fs י  ד� ק� � פ� ת� י  ש� �ג� � נ� ת�
1cs ד  ק� פ� א� ש  ג� נ� א�

3mp דו  ק� � פ� י� שו  �ג� � נ� י�
3fp ה  נ� ד� � ק� פ� ת� ה  נ� ש� � ג� נ� ת�

2mp דו  ק� � פ� ת� שו  �ג� � נ� ת�
2fp ה  נ� ד� � ק� פ� ת� ה  נ� ש� � ג� נ� ת�
1cp ד  ק� פ� נ� ש  ג� נ� נ�



I-Nun Hiphil

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms יש  ג� ה� יש  ג� י� ש  ג� י� ו� יש  ג� מ�
3fs ה  יש� � ג� ה� יש  ג� ת� ש  ג� י� Passive Part

2ms ת�  ש� � ג� ה� יש  ג� ת� ה  יש� � ג� א� ־ ־ ־
2fs ת�  ש� ג� ה� י  יש� � ג� ת�
1cs י  ת� ש� � ג� ה� יש  ג� א� Imperative Infinitive Cons

3mp ישו  � ג� ה� ישו  � ג� י� ש  ג� ה� יש  ג� ה�
3fp ה  נ� ש� � ג� ת� י  יש� � ג� ה� Infinitive Abs

2mp ם  ת� ש� ג� ה� ישו  � ג� ת� ישו  � ג� ה� ש  ג� ה�
2fp ן  ת� ש� ג� ה� ה  נ� ש� � ג� ת� ה  נ� ש� � ג� ה�
1cp נו  ש� � ג� ה� יש  ג� נ�

All Forms

1. I-Nun assimilates
(all forms have prefixes: Hiphil He, imperfect prefix etc.)

2. Easy to recognize

a. Hiphil Pattern: A-Class Prefix Vowel + I-Class Theme Vowel

b. "Second Person Switch" in Perfect



I-Nun Hiphil Comparison - Perfect

Strong
Hiphil

I-Nun
Hiphil

3ms יד  ק� פ� ה� יש  ג� ה�
3fs ה  יד� ק�� פ� ה� ה  יש� � ג� ה�

2ms ת�  ד� ק�� פ� ה� ת�  ש� � ג� ה�
2fs ת�  ד� ק� פ� ה� ת�  ש� ג� ה�
1cs י  ת� ד� ק�� פ� ה� י  ת� ש� � ג� ה�

3mp ידו  ק�� פ� ה� ישו  � ג� ה�
3fp

2mp ם  ת� ד� ק� פ� ה� ם  ת� ש� ג� ה�
2fp ן  ת� ד� ק� פ� ה� ן  ת� ש� ג� ה�
1cp נו  ד� ק�� פ� ה� נו  ש� � ג� ה�



I-Nun Hiphil Comparison - Imperfect

Strong
Hiphil

I-Nun
Hiphil

3ms יד  ק� פ� י� יש  ג� י�
3fs יד  ק� פ� ת� יש  ג� ת�

2ms יד  ק� פ� ת� יש  ג� ת�
2fs י  יד� ק�� פ� ת� י  יש� � ג� ת�
1cs יד  ק� פ� א� יש  ג� א�

3mp ידו  ק�� פ� י� ישו  � ג� י�
3fp ה  נ� ד� ק�� פ� ת� ה  נ� ש� � ג� ת�

2mp ידו  ק�� פ� ת� ישו  � ג� ת�
2fp ה  נ� ד� ק�� פ� ת� ה  נ� ש� � ג� ת�
1cp יד  ק� פ� נ� יש  ג� נ�



I-Nun Hophal

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ש ג� ש  ה* ג� י* ש  ג� י* ו� ־ ־ ־
3fs ה  ש� ג� ה* ש  ג� ת* ש  ג� י* Passive Part

2ms ת�  ש� � ג� ה* ש  ג� ת* ־ ־ ־ ש  ג� מ*
2fs ת�  ש� ג� ה* י  ש� ג� ת*
1cs י  ת� ש� � ג� ה* ש  ג� א* Imperative Infinitive Cons

3mp שו  ג� ה* שו  ג� י* ־ ־ ־ ש  ג� ה*
3fp ה  נ� ש� � ג� ת* ־ ־ ־ Infinitive Abs

2mp ם  ת� ש� ג� ה* שו  ג� ת* ־ ־ ־ ש  ג� ה*
2fp ן  ת� ש� ג� ה* ה  נ� ש� � ג� ת* ־ ־ ־
1cp נו  ש� � ג� ה* ש  ג� נ*

All Forms

1. I-Nun assimilates
(all forms have prefixes: Hophal He, imperfect prefix etc.)

2. Qamets hatuph becomes Qibbuts



I-Nun Hophal Comparison - Perfect

Strong
Hophal

I-Nun
Hophal

3ms ד  ק� פ� ה� ש ג�  ה*

3fs ה  ד� ק� פ� ה� ה  ש� ג� ה*
2ms ת�  ד� ק�� פ� ה� ת�  ש� � ג� ה*
2fs ת�  ד� ק� פ� ה� ת�  ש� ג� ה*
1cs י  ת� ד� ק�� פ� ה� י  ת� ש� � ג� ה*

3mp דו  ק� פ� ה� שו  ג� ה*
3fp

2mp ם  ת� ד� ק� פ� ה� ם  ת� ש� ג� ה*
2fp ן  ת� ד� ק� פ� ה� ן  ת� ש� ג� ה*
1cp נו  ד� ק�� פ� ה� נו  ש� � ג� ה*



I-Nun Hophal Comparison - Imperfect

Strong
Hophal

I-Nun
Hophal

3ms ד  ק� פ� י� ש  ג� י*
3fs ד  ק� פ� ת� ש  ג� ת*

2ms ד  ק� פ� ת� ש  ג� ת*
2fs י  ד� ק� פ� ת� י  ש� ג� ת*
1cs ד  ק� פ� א� ש  ג� א*

3mp דו  ק� פ� י� שו  ג� י*
3fp ה  נ� ד� ק�� פ� ת� ה  נ� ש� � ג� ת*

2mp דו  ק� פ� ת� שו  ג� ת*
2fp ה  נ� ד� ק�� פ� ת� ה  נ� ש� � ג� ת*
1cp ד  ק� פ� נ� ש  ג� נ*


