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יְ ַב ְקשו

יְ ַב ֵּקש

ִׁב ְקשו

ִׁב ֵּקש

ְמ ַב ֵּקש

ַב ֵּקש

ְת ַב ֵּק ְשנָ ה

ְת ַב ֵּקש

---

ִׁב ְק ָשה

ְמ ַב ֶׁ ֵּ֫ק ֶׁשת

ַב ְק ִׁשי

ְת ַב ְקשו

ְת ַב ֵּקש

ִׁב ַק ְש ֶׁתם

ִׁב ַק ְש ָת

ְמ ַב ְק ִׁשים

ַב ְקשו

ְת ַב ֵּק ְשנָ ה

ְת ַב ְק ִׁשי

ִׁב ַק ְש ֶׁתן

ִׁב ַק ְש ְת

ְמ ַב ְקשֹות

ַב ֵּ ֵּ֫ק ְשנָ ה

נְ ַב ֵּקש

ֲא ַב ֵּקש

ִׁב ַק ְשנו

ִׁב ַק ְש ִׁתי

יְ ַש ְלמו

יְ ַש ֵּלם

ִׁש ְלמו

ִׁש ַלם

ְמ ַש ֵּלם

ַש ֵּלם

ְת ַש ֵּל ְמנָ ה

ְת ַש ֵּלם

---

ִׁש ְל ָמה

ְמ ַש ֵּ֫ ֶׁל ֶׁמת

ַש ְל ִׁמי

ְת ַש ְלמו

ְת ַש ֵּלם

ִׁש ַל ְמ ֶׁתם

ִׁש ַל ְמ ָת

ְמ ַש ְל ִׁמים

ַש ְלמו

ְת ַש ֵּל ְמנָ ה

ְת ַש ְל ִׁמי

ִׁש ַל ְמ ֶׁתן

ִׁש ַל ְמ ְת

ְמ ַש ְלמֹות

ַש ֵּ֫ ֵּל ְמנָ ה

נְ ַש ֵּלם

ֲא ַש ֵּלם

ִׁש ַל ְמנו

ִׁש ַל ְמ ִׁתי

יְ ַר ְקעו

יְ ַר ֵּק ַע

ִׁר ְקעו

ִׁר ֵּק ַע

ְמ ַר ֵּק ַע

ַר ֵּק ַע ַר ַקע

ְת ַר ַק ְענָ ה

ְת ַר ֵּק ַע

---

ִׁר ְק ָעה

ְמ ַר ַ ֵּ֫ק ַעת

ַר ְק ִׁעי

ְת ַר ְקעו

ְת ַר ֵּק ַע

ִׁר ַק ְע ֶׁתם

ִׁר ַק ְע ָת

ְמ ַר ְק ִׁעים

ַר ְקעו

ְת ַר ַק ְענָ ה

ְת ַר ְק ִׁעי

ִׁר ַק ְע ֶׁתן

ִׁר ַק ְע ְת

ְמ ַר ְקעֹות

ַר ַ ֵּ֫ק ְענָ ה

נְ ַר ֵּק ַע

ֲא ַר ֵּק ַע

ִׁר ַק ְענו

ִׁר ַק ְע ִׁתי

יְ ַד ְלגו

יְ ַד ֵּלג

ִׁד ְלגו

ִׁד ֵּלג

ְמ ַד ֵּלג

ַד ֵּלג

ְת ַד ֵּלגְ נָ ה

ְת ַד ֵּלג

---

ִׁד ְלגָ ה

ְמ ַד ֵּ֫ ֶׁלגֶׁ ת

ַד ְלגִׁ י

ְת ַד ְלגו

ְת ַד ֵּלג

ִׁד ַלגְ ֶׁתם

ִׁד ַלגְ ָת

ְמ ַד ְלגִׁ ים

ַד ְלגו

ְת ַד ֵּלגְ נָ ה

ְת ַד ְלגִׁ י

ִׁד ַלגְ ֶׁתן

ִׁד ַלגְ ְת

ְמ ַד ְלגֹות

ַד ֵּ֫ ֵּלגְ נָ ה

נְ ַד ֵּלג

ֲא ַד ֵּלג

ִׁד ַלגְ נו

ִׁד ַלגְ ִׁתי
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ְל ַב ֵּקש

ְל ַש ֵּלם

ְל ַר ֵּק ַע

ְל ַד ֵּלג

Verb HUD Set 05: Piel: Infinitive, Imperative, Participle, Qatal, Yiqtol

Charles Grebe animatedhebrew.com

יְ ַק ְפצו

יְ ַק ֵּפץ

ִׁק ְפצו

ִׁק ֵּפץ

ְמ ַק ֵּפץ

ַק ֵּפץ

ְת ַק ֵּפ ְצנָ ה

ְת ַק ֵּפץ

---

ִׁק ְפ ָצה

ְמ ַק ֵּ֫ ֶׁפ ֶׁצת

ַק ְפ ִׁצי

ְת ַק ְפצו

ְת ַק ֵּפץ

ִׁק ַפ ְצ ֶׁתם

ִׁק ַפ ְצ ָת

ְמ ַק ְפ ִׁצים

ַק ְפצו

ְת ַק ֵּפ ְצנָ ה

ְת ַק ְפ ִׁצי

ִׁק ַפ ְצ ֶׁתן

ִׁק ַפ ְצ ְת

ְמ ַק ְפצֹות

ַק ֵּ֫ ֵּפ ְצנָ ה

נְ ַק ֵּפץ

ֲא ַק ֵּפץ

ִׁק ַפ ְצנו

ִׁק ַפ ְצ ִׁתי

יְ נַ גְ נו

יְ נַ גֵּ ן

נִׁ גְ נו

נִׁ גֵּ ן

ְמנַ גֵּ ן

נַ גֵּ ן

ְתנַ גֵּ נָ ה

ְתנַ גֵּ ן

---

נִׁ גְ נָ ה

ְמנַ ֵּ֫ ֶׁגנֶׁ ת

נַ גְ נִׁ י

ְתנַ גְ נו

ְתנַ גֵּ ן

נִׁ גַ נְ ֶׁתם

נִׁ גַ נְ ָת

ְמנַ גְ נִׁ ים

נַ גְ נו

ְתנַ גֵּ נָ ה

ְתנַ גְ נִׁ י

נִׁ גַ נְ ֶׁתן

נִׁ גַ נְ ְת

ְמנַ גְ נֹות

נַ ֵּ֫ ֵּגנָ ה

נְ נַ גֵּ ן

ֲאנַ גֵּ ן

נִׁ גַ נו

נִׁ גַ נְ ִׁתי

יְ נַ ְצחו

יְ נַ ֵּצ ַח

נִׁ ְצחו

נִׁ ֵּצ ַח

ְמנַ ֵֵּּ֫צ ַח

נַ ֵֵּּ֫צ ַח נַ ַצח

ְתנַ ַצ ְחנָ ה

ְתנַ ֵּצ ַח

---

נִׁ ְצ ָחה

ְמנַ ֵַּ֫צ ַחת

נַ ְצ ִׁחי

ְתנַ ְצחו

ְתנַ ֵּצ ַח

נִׁ ַצ ְח ֶׁתם

נִׁ ַצ ְח ָת

ְמנַ ְצ ִׁחים

נַ ְצחו

ְתנַ ַצ ְחנָ ה

ְתנַ ְצ ִׁחי

נִׁ ַצ ְח ֶׁתן

נִׁ ַצ ְח ְת

ְמנַ ְצחֹות

נַ ֵַּ֫צ ְחנָ ה

נְ נַ ֵּצ ַח

ֲאנַ ֵּצ ַח

נִׁ ַצ ְחנו

נִׁ ַצ ְח ִׁתי

יְ ָב ֲרכו

יְ ָב ֵּרך

ֵּב ֲרכו

ֵּב ַרך ֵּב ֵּרך

ְמ ָב ֵּרך

ָב ֵּרך

ְת ָב ֵּר ְכנָ ה

ְת ָב ֵּרך

---

ֵּב ְר ָכה

ְמ ָב ֶׁ ֵּ֫ר ֶׁכת

ָב ְר ִׁכי

ְת ָב ֲרכו

ְת ָב ֵּרך

ֵּב ַר ְכ ֶׁתם

ֵּב ַר ְכ ָת

ְמ ָב ְר ִׁכים

ָב ְרכו

ְת ָב ֵּר ְכנָ ה

ְת ָב ְר ִׁכי

ֵּב ַר ְכ ֶׁתן

ֵּב ַר ְכ ְת

ְמ ָב ְרכֹות

ָב ֵּ ֵּ֫ר ְכנָ ה

נְ ָב ֵּרך

ֲא ָב ֵּרך

ֵּב ַר ְכנו

ֵּב ַר ְכ ִׁתי
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ְל ַק ֵּפץ

ְלנַ גֵּ ן

ְלנַ ֵּצ ַח

ְל ָב ֵּרך
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יְ ָש ְרתו

יְ ָש ֵּרת

ֵּש ְרתו

ֵּש ֵּרת

ְמ ָש ֵּרת

ָש ֵּרת

ְת ָש ֵּר ְתנָ ה

ְת ָש ֵּרת

---

ֵּש ְר ָתה

ְמ ָש ֶׁ ֵּ֫ר ֶׁתת

ָש ְר ִׁתי

ְת ָש ְרתו

ְת ָש ֵּרת

ֵּש ַר ֶׁתם

ֵּש ַר ָת

ְמ ָש ְר ִׁתים

ָש ְרתו

ְת ָש ֵּר ְתנָ ה

ְת ָש ְר ִׁתי

ֵּש ַר ֶׁתן

ֵּש ַר ְת

ְמ ָש ְרתֹות

ָש ֵּ ֵּ֫ר ְתנָ ה

נְ ָש ֵּרת

ֲא ָש ֵּרת

ֵּש ַרתנו

ֵּש ַר ִׁתי

יְ ַש ֲחקו

יְ ַש ֵּחק

ִׁש ֲחקו

ִׁש ֵּחק

ְמ ַש ֵּחק

ַש ֵּחק

ְת ַש ֵּח ְקנָ ה

ְת ַש ֵּחק

---

ִׁש ֲח ָקה

ְמ ַש ֵֶּׁ֫ח ֶׁקת

ַש ֲח ִׁקי

ְת ַש ַחקו

ְת ַש ֵּחק

ִׁש ַח ְק ֶׁתם

ִׁש ַח ְק ָת

ְמ ַש ֲח ִׁקים

ַש ֲחקו

ְת ַש ֵּח ְקנָ ה

ְת ַש ֲח ִׁקי

ִׁש ַח ְק ֶׁתן

ִׁש ַח ְק ְת

ְמ ַש ֲחקֹות

ַש ֵֵּּ֫ח ְקנָ ה

נְ ַש ֵּחק

ֲא ַש ֵּחק

ִׁש ַח ְקנו

ִׁש ַח ְק ִׁתי

יְ ַת ֲעבו

יְ ַת ֵּעב

ִׁת ֲעבו

ִׁת ֵּעב

ְמ ַת ֵּעב

ְת ַת ֵּע ְבנָ ה

ְת ַת ֵּעב

---

ִׁת ֲע ָבה

ְמ ַת ֶׁע ֶׁבת

ְת ַת ֲעבו

ְת ַת ֵּעב

ִׁת ַע ְב ֶׁתם

ִׁת ַע ְב ָת

ְמ ַת ֲע ִׁבים ֲמ ַת ֲע ִׁבים ַת ֲעבו

ְת ַת ֵּע ְבנָ ה

ְת ַת ֲע ִׁבי

ִׁת ַע ְב ֶׁתן

ִׁת ַע ְב ְת

נְ ַת ֵּעב

ֲא ַת ֵּעב

ִׁת ַע ְבנו

ִׁת ַע ְב ִׁתי

יְ גַ ְלחו

יְ גַ ַלח

ַת ֲע ִׁבי
ַת ֵּע ְבנָ ה

גִׁ ְלחו

גִׁ ַלח גִׁ ֵּל ַח

ְמגַ ֵּ֫ ֵּל ַח

ְתגַ ַל ְחנָ ה

ְתגַ ַלח ְתגַ ֵּל ַח

---

גִׁ ְל ָחה

ְמגַ ֵּ֫ ַל ַחת

גַ ְל ִׁחי

ְתגַ ְלחו

ְתגַ ַלח ְתגַ ֵּל ַח

גִׁ ַל ְח ֶׁתם

גִׁ ַל ְח ָת

ְמגַ ְל ִׁחים

גַ ְלחו

ְתגַ ַל ְחנָ ה

ְתגַ ְל ִׁחי

גִׁ ַל ְח ֶׁתן

גִׁ ַל ְח ְת

ְמגַ ְלחֹות

גַ ֵּ֫ ַל ְחנָ ה

ֲאגַ ַלח ֲאגַ ֵּל ַח

גִׁ ַל ְחנו

גִׁ ַל ְח ִׁתי

נְ גַ ַלח
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ְל ַש ֵּחק

ַת ֵּעב

גַ ֵּ֫ ֵּל ַח גַ ַלח

נְ גַ ֵּל ַח

יְ גַ ֵּל ַח

ְמ ַת ֲעבֹות

ְמ ָת ֵּעב

ְל ַָש ֵּרת

ְל ַת ֵּעב

ְלגַ ֵּל ַח
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ווו

ווו

ששש

ששש

עֹופף
ְמ ֵּ

עֹופף
ֵּ

ווו

ווו

---

ששש

עֹופ ֶׁפת
ְמ ֵּ֫ ֶׁ

עֹופ ִׁפי
ְ

ווו

ווו

ששש

ששש

עֹופ ִׁפים
ְמ ְ

עֹופפו
ְ

ווו

ווו

ששש

ששש

עֹופפֹות
ְמ ְ

עֹופ ְפנָ ה
ֵּ֫ ֵּ

ווו

ווו

ששש

ששש

ווו

ווו

ששש

ששש

ְמ ַט ְא ֵּטא

ַט ְא ֵּטא

ווו

ווו

---

ששש

ְמ ַט ְא ֵּטאת

ַט ְא ְט ִׁאי

ווו

ווו

ששש

ששש

ְמ ַט ְא ְט ִׁאים

ַט ְא ְטאו

ווו

ווו

ששש

ששש

ְמ ַט ְא ְטאֹות

ַט ְא ֵֶּׁ֫טאנָ ה

ווו

ווו

ששש

ששש

ווו

ווו

ששש

ששש

סֹופה
ֶׁ

ְס ֵּפה

ווו

ווו

---

ששש

סֹופה
ָ

ְס ִׁפי

ווו

ווו

ששש

ששש

סֹופים
ִׁ

ְספו

ווו

ווו

ששש

ששש

סֹופֹות

ְס ֵּ֫ ֶׁפינָ ה

ווו

ווו

ששש

ששש

עֹופף
ְל ֵּ

ְל ַט ְא ֵּטא

ִׁל ְספֹות
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