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 ִלְכרֹת

 ְכרֹת

 ִכְרִתי 

 ִכְרתו 

 ְתָנה ְכרֹ  

 כֵֹרת

תכֹר     ת 

 כְֹרִתים

 ְרתֹותכֹ 

 ָכַרת

 ְרָתה ָכ  

 ָכַרָת 

 ָכַרְת 

 ָכַרִתי 

 ְרתו ָכ  

 --- 

ם  ָכַרת 

ן  ָכַרת 

 ָכַרְתנו 

 ִיְכרֹת 

 ִתְכרֹת

 ִתְכרֹת

 ִתְכְרִתי

ְכרֹת  א 

 ִיְכְרתו 

 ה ִתְכרְֹתנָ 

 ִתְכְרתו

 ה ִתְכרְֹתנָ 

 ִנְכרֹת 

 
 ִלְשֹמר

 ְשֹמר

 ִשְמִרי 

 ִשְמרו 

 ְרָנה ְשֹמ  

 שֵֹמר

תשֹמ     ר 

 שְֹמִרים 

 שְֹמרֹות

 ָשַמר

 ְמָרה ָש  

 ָשַמְרָת 

 ָשַמְרְת 

 ָשַמְרִתי 

 ְמרו ָש  

 --- 

ם  ְשַמְרת 

ן  ְשַמְרת 

 ָשַמְרנו 

 ִיְשֹמר 

 ִתְשֹמר

 ִתְשֹמר

 ִתְשְמִרי 

ְשֹמר  א 

 ִיְשְמרו 

 ִתְשֹמְרָנה 

 ִתְשְמרו 

 ִתְשֹמְרָנה 

 ִנְשֹמר 

 
 ִלְשֹמַע 

 ְשַמע

 ִשְמִעי 

 ִשְמעו 

ְעָנה   ְשַמ 

 שֵֹמַע 

ַעת  שַֹמ 

 שְֹמִעים

 שְֹמעֹות

 ָשַמע

 ְמָעה ָש  

 ָשַמְעָת 

 ָשַמְעְת 

 ָשַמְעִתי

 ְמעו ָש  

 --- 

ם  ְשַמְעת 

ן  ְשַמְעת 

 ָשַמְענו 

 ִיְשַמע 

 ִתְשַמע

 ִתְשַמע

 ִתְשְמִעי

ְשַמע  א 

 ִיְשְמעו 

 ִתְשַמְעָנה 

 ִתְשְמעו 

 ִתְשַמְעָנה 

 ִנְשַמע 

 
 ִלְרקֹד 

 ְרקֹד 

 ִרְקִדי 

 ִרְקדו 

 ְדָנה ְרקֹ  

 רֵֹקד 

ת רֹק     ד 

 רְֹקִדים 

 רְֹקדֹות 

 ָרַקד 

 ְקָדה ָר  

 ָרַקְדָת 

 ָרַקְדְת 

 ָרַקְדִתי 

 ְקדו ָר  

 --- 

ם   ְרַקְדת 

ן   ְרַקְדת 

 ָרַקְדנו 

 ִיְרקֹד 

 ִתְרקֹד 

 ִתְרקֹד 

 ִתְרְקִדי 

ְרקֹד   א 

 ִיְרְקדו 

 ִתְרקְֹדָנה 

 ִתְרְקדו 

 ִתְרקְֹדָנה 

 ִנְרקֹד 



Verb HUD Set 01: Qal: Infinitive, Imperative, Participle, Qatal, Yiqtol Charles Grebe animatedhebrew.com 
 

2 
 

 
 ִלְדרֹך 

 ְדרֹך 

 ִדְרִכי 

 ִדְרכו 

 ְכָנה ְדרֹ  

 דֵֹרך 

ת דֹר     כ 

 דְֹרִכים 

 דְֹרכֹות 

 ָדַרך 

 ְרָכה ָד  

 ָדַרְכָת 

 ָדַרְכְת 

 ָדַרְכִתי 

 ְרכו ָד  

 --- 

ם  ְדַרְכת 

ן  ְדַרְכת 

 ָדַרְכנו 

 ִיְדרֹך 

 ִתְדרֹך 

 ִתְדרֹך 

 ִתְדְרִכי 

ְדרֹך   א 

 ִיְדְרכו 

 ִתְדרְֹכָנה 

 ִתְדְרכו 

 ִתְדרְֹכָנה 

 ִנְדרֹך 

 
 ִלְצעֹד

 ְצַעד 

 ַצֲעִדי 

 ַצֲעדו 

ְדָנה   ְצַע 

 צֹוֵעד 

ת  ד   צֹוע  

 צֹוֲעִדים 

 צֹוֲעדֹות 

 ָצַעד 

 ֲעָדה ָצ  

 ָצַעְדָת 

 ָצַעְדְת 

 ָצַעְדִתי 

 ֲעדו ָצ  

 --- 

ם  ְצֲעְדת 

ן  ְצֲעְדת 

 ָצַעְדנו 

 ִיְצַעד 

 ִתְצַעד

 ִתְצַעד

 ִתְצֲעִדי 

ְצַעד  א 

 ִיְצֲעדו 

 ִתְצַעְדָנה 

 ִתְצֲעדו 

 ִתְצַעְדָנה 

 ִנְצַעד 

 
 ִלְשֹלף

 ְשֹלף

 ִשְלִפי 

 ִשְלפו 

ְפָנה   ְשֹל 

 שֵֹלף

תשֹל     פ 

 שְֹלִפים

 שְֹלפֹות

 ָשַלף

 ְלָפה ָש  

 ָשַלְפָת 

 ָשַלְפְת 

 ָשַלְפִתי

 ְלפו ָש  

 --- 

ם  ְשַלְפת 

ן  ְשַלְפת 

 ָשַלְפנו 

 ִיְשֹלף 

 ִתְשֹלף

 ִתְשֹלף

 ִתְשְלִפי

ְשֹלף  א 

 ִיְשְלפו 

 ִתְשֹלְפָנה 

 ִתְשְלפו

 ִתְשֹלְפָנה 

 ִנְשֹלף 

 
 ִלְגבֹר 

 ְגַבר 

 ִגְבִרי 

 ִגְברו 

 ְרָנה ְגַב  

 גֹוֵבר 

תגֹוב     ר 

 גֹוְבִרים 

 גֹוְברֹות

 ָגַבר 

 ְבָרה ָג  

 ָגַבְרָת 

 ָגַבְרְת 

 ָגַבְרִתי 

 ְברו ָג  

 --- 

ם   ְגַבְרת 

ן   ְגַבְרת 

 ָגַבְרנו 

 ִיְגַבר 

 ִתְגַבר 

 ִתְגַבר 

 ִתְגְבִרי 

ְגַבר   א 

 ִיְגְברו 

 ִתְגַבְרָנה 

 ִתְגְברו 

 ִתְגַבְרָנה 

 ִנְגַבר 
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 ִלְלבֹש

 ְלַבש 

 ִלְבִשי 

 ִלְבשו 

 ְשָנה ְלַב  

 ֹלֵבש 

ת ֹלב     ש 

 ֹלְבִשים 

 ֹלְבשֹות 

 ָלַבש 

 ְבָשה ָל  

 ָלַבְשָת 

 ָלַבְשְת 

 ָלַבְשִתי 

 ְבשו ָל  

 --- 

ם  ְלַבְשת 

ן  ְלַבְשת 

 ָלַבְשנו 

 ִיְלַבש 

 ִתְלַבש

 ִתְלַבש

 ִתְלְבִשי 

ְלַבש  א 

 ִיְלְבשו 

 ִתְלַבְשָנה 

 ִתְלְבשו 

 ִתְלַבְשָנה 

 ִנְלַבש 

 
 ִלְלקֹט

 ְלקֹט

 ִלְקִטי 

 ִלְקטו 

 ְטָנה ְלקֹ  

 ֹלֵקט 

ת ֹלק     ט 

 ֹלְקִטים 

 ֹלְקטֹות 

 ָלַקט

 ְקָטה ָל  

 ָלַקְטָת 

 ָלַקְטְת 

 ָלַקְטִתי 

 ְקטו ָל  

 --- 

ם  ְלַקְטת 

ן  ְלַקְטת 

 ָלַקְטנו 

 ִיְלקֹט 

 ִתְלקֹט

 ִתְלקֹט

 ִתְלְקִטי 

ְלקֹט  א 

 ִיְלְקטו 

 ִתְלקְֹטָנה 

 ִתְלְקטו 

 ִתְלקְֹטָנה 

 ִנְלקֹט 

 
 ִלְתֹפר

 ְתֹפר 

 ִתְפִרי 

 ִתְפרו 

 ְרָנה ְתֹפ  

 תֹוֵפר 

תתֹופ     ר 

 תֹוְפִרים 

 תֹוְפרֹות 

 ָתַפר 

 ְפָרה ָת  

 ָתַפְרָת 

 ָתַפְרְת 

 ָתַפְרִתי 

 ְפרו ָת  

 --- 

ם  ְתַפְרת 

ן  ְתַפְרת 

 ָתַפְרנו 

 ִיְתֹפר 

 ִתְתֹפר

 ִתְתֹפר

 ִתְתְפִרי 

ְתֹפר  א 

 ִיְתְפרו 

 ִתְתֹפְרָנה 

 ִתְתְפרו 

 ִתְתֹפְרָנה 

 ִנְתֹפר 

 
 ִלְתֹמַה 

 ְתַמּה

 ִתְמִהי 

הו  ִתְמהו   ְתָמ 

 ְהָנה ְתַמ  

 ָתֵמַה 

 ְתֵמָהה 

 ְתֵמִהים

 ְתֵמהֹות

 ָתַמּה

 ְמָהה ָת  

 ָתַמְהָת 

 ָתַמְהְת 

 ָתַמְהִתי

 ְמהו ָת  

 --- 

ם  ְתַמְהת 

ן  ְתַמְהת 

 ָתַמְהנו 

 ִיְתַמּה

 ִתְתַמּה 

 ִתְתַמּה 

 ִתְתְמִהי

ְתַמּה   א 

 ִיְתְמהו 

 ִתְתַמְהָנה 

 ִתְתְמהו

 ִתְתַמְהָנה 

 ִנְתַמּה
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 ִלְצחֹק

 ְצַחק

 ַצֲחִקי

 ַצֲחקו

 ְקָנה ְצַח  

 צֹוֵחק

תצֹוח     ק 

 צֹוֲחִקים

 צֹוֲחקֹות

 ָצַחק

 ֲחָקה ָצ  

 ָצַחְקָת 

 ָצַחְקְת 

 ָצַחְקִתי

 ֲחקוָצ  

 --- 

ם  ְצַחְקת 

ן  ְצַחְקת 

 ָצַחְקנו 

 ִיְצַחק

 ִתְצַחק

 ִתְצַחק

 ִתְצֲחִקי

ְצַחק  א 

 ִיְצֲחקו 

 ִתְצַחְקָנה 

 ִתְצֲחקו

 ִתְצַחְקָנה 

 ִנְצַחק

 
 ִלְשחֹק

 ְשַחק

 ַשֲחִקי 

 ַשֲחקו 

 ְקָנה ְשַח  

 שֹוֵחק

תשֹוח     ק 

 שֹוֲחִקים 

 שֹוֲחקֹות

 ָשַחק

 ֲחָקה ָש  

 ָשַחְקָת 

 ָשַחְקְת 

 ָשַחְקִתי

 ֲחקו ָש  

 --- 

ם  ְשַחְקת 

ן  ְשַחְקת 

 ָשַחְקנו 

 ִיְשַחק 

 ִתְשַחק

 ִתְשַחק

 ִתְשֲחִקי

ְשַחק  א 

 ִיְשֲחקו 

 ִתְשַחְקָנה 

 ִתְשֲחקו 

 ִתְשַחְקָנה 

 ִנְשַחק 

 
 ְלַצֵחק

 ַצֵחק

 ַצֲחִקי

 ַצֲחקו

ְקָנה   ַצֵח 

 ְמַצֵחק

ת ק   ְמַצח  

 ְמַצֲחִקים

 ְמַצֲחקֹות

 ִצֵחק

 ִצֲחָקה 

 ִצַחְקָת 

 ִצַחְקְת 

 ִצַחְקִתי

 ִצֲחקו

 --- 

ם  ִצַחְקת 

ן  ִצַחְקת 

 ִצַחְקנו 

 ְיַצֵחק

 ְתַצֵחק

 ְתַצֵחק

 ְתַצֲחִקי

 ֲאַצֵחק

 ְיַצֲחקו 

 ְתַצֵחְקָנה 

 ְתַצֲחקו

 ְתַצֵחְקָנה 

 ְנַצֵחק

 
 ִלְרחֹץ 

 ְרַחץ 

 ַרֲחִצי 

 ַרֲחצו 

ְצָנה   ְרַח 

 רֵֹחץ 

תרֹח     צ 

 רֲֹחִצים

 רֲֹחצֹות

 ָרַחץ 

 ֲחָצה ָר  

 ָרַחְצָת 

 ָרַחְצְת 

 ָרַחְצִתי

 ֲחצו ָר  

 --- 

ם  ְרַחְצת 

ן  ְרַחְצת 

 ָרַחְצנו 

 ִיְרַחץ 

 ִתְרַחץ 

 ִתְרַחץ 

 ִתְרֲחִצי

ְרַחץ   א 

 ִיְרֲחצו 

 ִתְרַחְצָנה 

 ִתְרֲחצו 

 ִתְרַחְצָנה 

 ִנְרַחץ 



Verb HUD Set 01: Qal: Infinitive, Imperative, Participle, Qatal, Yiqtol Charles Grebe animatedhebrew.com 
 

5 
 

 
 ְלִהְתַרֵחץ 

 ִהְתַרֵחץ 

 ִהְתַרֲחִצי 

 ִהְתַרֲחצו 

 ְצָנה ִהְתַרֵח  

 ִמְתַרֵחץ

תִמְתַרח     צ 

 ִמְתַרֲחִצים

 ִמְתַרֲחצֹות

 ִהְתַרֵחץ 

 ִהְתַרֲחָצה 

 ִהְתַרַחְצָת 

 ִהְתַרַחְצְת 

 ִהְתַרַחְצִתי 

 ִהְתַרֲחצו 

 --- 

ם  ִהְתַרַחְצת 

ן  ִהְתַרַחְצת 

 ִהְתַרַחְצנו 

 ִיְתַרֵחץ 

 ִתְתַרֵחץ

 ִתְתַרֵחץ

 ִתְתַרֲחִצי

ְתַרֵחץ  א 

 ִיְתַרֲחצו 

 ִתְתַרֵחְצָנה 

 ִתְתַרֲחצו

 ִתְתַרֵחְצָנה 

 ִנְתַרֵחץ 
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