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These are the slides for the verb lectures that correspond to chapter 32 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
the SBL Hebrew font.



I-Guttural

1. Vowels change

2. Consonants do not change

3. Affect forms with prefixs and simple shewas:
- Imperfect
- Imperative
- Infinitives

4. Two patterns in Qal



I-Gutt Qal ד מ� ע�

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ד  מ� ע� מ�ד  	ע� י� מ�ד  	ע� י� ו� ד  ע�מ
3fs ה  ד� מ� 	 ע� מ�ד  ע� 	 ת� מ�ד  	ע� י� Passive Part

2ms ת�  ד� מ�� ע� מ�ד  ע� 	 ת� ה  ד� מ� ע� 	 א� מוד  ע�
2fs ת�  ד� מ� ע� י  ד� מ� ע� 	 ת�
1cs י  ת� ד� מ�� ע� מ�ד  ע� 	 א� Imperative Infinitive Cons

3mp דו  מ� 	 ע� דו  מ� 	ע� י� מ�ד  ע� מ�ד  ע�
3fp ה  נ� �ד� מ� ע� 	 ת� י ד� מ� ע� Infinitive Abs

2mp ם  ת� ד� מ� ע� דו  מ� ע� 	 ת� דו מ� ע� מוד  ע�
2fp ן  ת� ד� מ� ע� ה  נ� �ד� מ� ע� 	 ת� ה נ� �ד� מ� ע�
1cp נו  ד� מ�� ע� מ�ד  	ע� נ�

Imperfect Pattern 1

patach + holem (regular form)

1. Compound shewa under guttural
(corresponds to prefix vowel cf 1cs)

2. Metheg before compound shewa (Ross 4.2.3)

3. For vocalic sfx compound shewa becomes a full vowel
(rule of shewa)

 
4. 1cs aleph has segol (like strong verb)

5. Pret/Juss/Chort follow imperfect



I-Gutt Qal ק ז� ח��

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

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

2ms ת� ק� ז�� ח� ק ז� ח� 	 ת� ה  ק� ז� ח� 	 א� - - -
2fs ת� ק� ז� ח� י ק� ז� ח� 	 ת�
1cs י ת� ק� ז�� ח� ק ז� ח� 	 א� Imperative Infinitive Cons

3mp קו ז� 	 ח� קו ז� 	ח� י� ק  ז� ח� ז�ק  ח�
3fp ה נ� ק� ז�� ח� 	 ת� י ק� ז� ח� Infinitive Abs

2mp ם ת� ק� ז� ח� קו ז� ח� 	 ת� קו ז� ח� זוק  ח�
2fp ן ת� ק� ז� ח� ה נ� ק� ז�� ח� 	 ת� ה נ� ק� ז�� ח�
1cp נו ק� ז�� ח� ק ז� ח� 	 נ�  

Imperfect Pattern 2
segol + patach (statives; II,III-Gutt)

1. Compound shewa under guttural (1-5 same as Pattern 1)
(corresponds to prefix vowel cf 1cs)

2. Metheg before compound shewa (Ross 4.2.3)

3. For vocalic sfx compound shewa becomes a full vowel
(rule of shewa)

 
4. 1cs aleph has segol (like strong verb)

5. Pret/Juss/Chort follow imperfect



I-Gutt Qal Comparison - Imperfect 

Strong I-Gutt  #1 I-Gutt  #2

3ms ק�ד  פ� י� מ�ד  	ע� י� ק  ז� 	ח� י�
3fs ק�ד  פ� ת� מ�ד  ע� 	 ת� ק ז� ח� 	 ת�

2ms ק�ד  פ� ת� מ�ד  ע� 	 ת� ק ז� ח� 	 ת�
2fs י  ד� ק� פ� ת� י  ד� מ� ע� 	 ת� י ק� ז� ח� 	 ת�
1cs ק�ד  פ� א� מ�ד  ע� 	 א� ק ז� ח� 	 א�

3mp דו  ק� פ� י� דו  מ� 	ע� י� קו ז� 	ח� י�
3fp ה  נ� �ד� ק� פ� ת� ה  נ� �ד� מ� ע� 	 ת� ה נ� ק� ז�� ח� 	 ת�

2mp דו  ק� פ� ת� דו  מ� ע� 	 ת� קו ז� ח� 	 ת�
2fp ה  נ� �ד� ק� פ� ת� ה  נ� �ד� מ� ע� 	 ת� ה נ� ק� ז�� ח� 	 ת�
1cp ק�ד  פ� נ� מ�ד  	ע� נ� ק ז� ח� 	 נ�



I-Gutt Qal ד מ� ע�

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ד  מ� ע� מ�ד  	ע� י� מ�ד  	ע� י� ו� ד  ע�מ
3fs ה  ד� מ� 	 ע� מ�ד  ע� 	 ת� מ�ד  	ע� י� Passive Part

2ms ת�  ד� מ�� ע� מ�ד  ע� 	 ת� ה  ד� מ� ע� 	 א� מוד  ע�
2fs ת�  ד� מ� ע� י  ד� מ� ע� 	 ת�
1cs י  ת� ד� מ�� ע� מ�ד  ע� 	 א� Imperative Infinitive Cons

3mp דו  מ� 	 ע� דו  מ� 	ע� י� מ�ד  ע� מ�ד  ע�
3fp ה  נ� �ד� מ� ע� 	 ת� י ד� מ� ע� Infinitive Abs

2mp ם  ת� ד� מ� ע� דו  מ� ע� 	 ת� דו מ� ע� מוד  ע�
2fp ן  ת� ד� מ� ע� ה  נ� �ד� מ� ע� 	 ת� ה נ� �ד� מ� ע�
1cp נו  ד� מ�� ע� מ�ד  	ע� נ�

Imperative Pattern 1
patach + holem (regular form)

Compound shewa



I-Gutt Qal ק ז� ח��

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

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

2ms ת� ק� ז�� ח� ק ז� ח� 	 ת� ה  ק� ז� ח� 	 א� - - -
2fs ת� ק� ז� ח� י ק� ז� ח� 	 ת�
1cs י ת� ק� ז�� ח� ק ז� ח� 	 א� Imperative Infinitive Cons

3mp קו ז� 	 ח� קו ז� 	ח� י� ק  ז� ח� ז�ק  ח�
3fp ה נ� ק� ז�� ח� 	 ת� י ק� ז� ח� Infinitive Abs

2mp ם ת� ק� ז� ח� קו ז� ח� 	 ת� קו ז� ח� זוק  ח�
2fp ן ת� ק� ז� ח� ה נ� ק� ז�� ח� 	 ת� ה נ� ק� ז�� ח�
1cp נו ק� ז�� ח� ק ז� ח� 	 נ�  

Imperative Pattern 2
segol + patach (statives; II,III-Gutt)

Compound shewa



I-Gutt Qal Comparison - Imperative

Strong I-Gutt Pattern 1 I-Gutt Pattern 2

ק�ד  פ� מ�ד  ע� ק  ז� ח�
י  ד� ק� פ� י ד� מ� ע� י ק� ז� ח�
דו  ק� פ� דו מ� ע� קו ז� ח�

ה  נ� �ד� ק� פ� ה נ� �ד� מ� ע� ה נ� ק� ז�� ח�



I-Gutt Qal ד מ� ע�

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ד  מ� ע� מ�ד  	ע� י� מ�ד  	ע� י� ו� ד  ע�מ
3fs ה  ד� מ� 	 ע� מ�ד  ע� 	 ת� מ�ד  	ע� י� Passive Part

2ms ת�  ד� מ�� ע� מ�ד  ע� 	 ת� ה  ד� מ� ע� 	 א� מוד  ע�
2fs ת�  ד� מ� ע� י  ד� מ� ע� 	 ת�
1cs י  ת� ד� מ�� ע� מ�ד  ע� 	 א� Imperative Infinitive Cons

3mp דו  מ� 	 ע� דו  מ� 	ע� י� מ�ד  ע� מ�ד  ע�
3fp ה  נ� �ד� מ� ע� 	 ת� י ד� מ� ע� Infinitive Abs

2mp ם  ת� ד� מ� ע� דו  מ� ע� 	 ת� דו מ� ע� מוד  ע�
2fp ן  ת� ד� מ� ע� ה  נ� �ד� מ� ע� 	 ת� ה נ� �ד� מ� ע�
1cp נו  ד� מ�� ע� מ�ד  	ע� נ�

Infinitive Construct
1. Compound shewa

2. Apply rule of shewa with inseperable preposition:

to stand  מ�ד ע� מ�ד +ל�  =ל� ע�



I-Gutt Qal Comparison - Infinitive Construct

Strong I-Gutt Pattern 1 I-Gutt Pattern 2

ק�ד  פ� מ�ד  ע� ז�ק ח�



I-Aleph

1. Have a preference for hataph-segol under 1st radical
ס�ף 	א� (he will gather) י�

ב ה� 	א� (he will love) י�

2. Other I-Gutt have hataph-patach under 1st radical
מ�ד 	ע� (he will stand) י�

ק ז� 	ח� (he will be/grow strong) י�

3. Cf. Strong verbs 
ק�ד פ� (he will stand) י�



I-Aleph - Special

Some have:

1. Quiescent Aleph

2. Holem Prefix Vowel

in Imperfect (and Pret/Juss/Cohrt)

E.g.
Occurances in HB (approx.)

ר מ� (to say) א� 5300 ר ) �אמ� י� ( c. 2000 = ו�

ל כ� (to eat) א� 820

ד ב� (to die) א� 185

ה ב� (to be willing) א� 54

ה פ� (to bake) א� 25



I-Aleph Qal

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ל כ� א� ל �אכ� י ל  �אכ� י� ל / ) ו� א�כ 	 (ו� ל א�כ
3fs ה ל� כ� 	 א� ל �אכ� ת ל �אכ� י� Passive Part

2ms ת� ל� כ�� א� ל �אכ� ת ה ל� �כ� א� כול א�
2fs ת� ל� כ� א� י ל� אכ� 	� ת
1cs י ת� ל� כ�� א� ל א�כ� Imperative Infinitive Cons

3mp לו כ� 	 א� לו אכ� 	� י כ�ל א� כ�ל א�
3fp ה נ� ל� �אכ�� ת י ל� כ� א� Infinitive Abs

2mp ם ת� ל� כ� א� לו אכ� 	� ת לו כ� א� כול א�
2fp ן ת� ל� כ� א� ה נ� ל� �אכ�� ת ה נ� �ל� כ� א�
1cp נו ל� כ�� א� ל �אכ� נ

Imperfect (and Pret/Juss/Cohrt)

1. Quiescent Aleph

2. Holem Prefix Vowel



I-Aleph Qal

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ל כ� א� ל �אכ� י ל  �אכ� י� ל / ) ו� א�כ 	 (ו� ל א�כ
3fs ה ל� כ� 	 א� ל �אכ� ת ל �אכ� י� Passive Part

2ms ת� ל� כ�� א� ל �אכ� ת ה ל� �כ� א� כול א�
2fs ת� ל� כ� א� י ל� אכ� 	� ת
1cs י ת� ל� כ�� א� ל א�כ� Imperative Infinitive Cons

3mp לו כ� 	 א� לו אכ� 	� י כ�ל א� כ�ל א�
3fp ה נ� ל� �אכ�� ת י ל� כ� א� Infinitive Abs

2mp ם ת� ל� כ� א� לו אכ� 	� ת לו כ� א� כול א�
2fp ן ת� ל� כ� א� ה נ� ל� �אכ�� ת ה נ� �ל� כ� א�
1cp נו ל� כ�� א� ל �אכ� נ

Imperfect (and Pret/Juss/Cohrt)
Aleph elides in 1cs

ל �אכ� א becomes ל א�כ�



I-Aleph Qal

Theme Vowel can vary:

Patach or Segol / Tsere

but NOT holem

ר �אמ� י (normal = patach)

ר׃ �אמ י (in pause)

ר �אמ� י� ו� (reduction in preterite)

ר׃ �אמ� י� ו� (preterite in pause)

ר א�מ� ו� (patach in 1cs preterite)

ל א�כ ו� (tsere in 1cs preterite)



I-Aleph Qal Comparison - Imperfect

Strong I-Aleph I-Gutt  #1 I-Gutt  #2

3ms ק�ד  פ� י� ל �אכ� י מ�ד  	ע� י� ק  ז� 	ח� י�
3fs ק�ד  פ� ת� ל �אכ� ת מ�ד  ע� 	 ת� ק ז� ח� 	 ת�

2ms ק�ד  פ� ת� ל �אכ� ת מ�ד  ע� 	 ת� ק ז� ח� 	 ת�
2fs י  ד� ק� פ� ת� י ל� אכ� 	� ת י  ד� מ� ע� 	 ת� י ק� ז� ח� 	 ת�
1cs ק�ד  פ� א� ל א�כ� מ�ד  ע� 	 א� ק ז� ח� 	 א�

3mp דו  ק� פ� י� לו אכ� 	� י דו  מ� 	ע� י� קו ז� 	ח� י�
3fp ה  נ� �ד� ק� פ� ת� ה נ� ל� �אכ�� ת ה  נ� �ד� מ� ע� 	 ת� ה נ� ק� ז�� ח� 	 ת�

2mp דו  ק� פ� ת� לו אכ� 	� ת דו  מ� ע� 	 ת� קו ז� ח� 	 ת�
2fp ה  נ� �ד� ק� פ� ת� ה נ� ל� �אכ�� ת ה  נ� �ד� מ� ע� 	 ת� ה נ� ק� ז�� ח� 	 ת�
1cp ק�ד  פ� נ� ל �אכ� נ מ�ד  	ע� נ� ק ז� ח� 	 נ�



I-Aleph Qal

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ל כ� א� ל �אכ� י ל  �אכ� י� ל / ) ו� א�כ 	 (ו� ל א�כ
3fs ה ל� כ� 	 א� ל �אכ� ת ל �אכ� י� Passive Part

2ms ת� ל� כ�� א� ל �אכ� ת ה ל� �כ� א� כול א�
2fs ת� ל� כ� א� י ל� אכ� 	� ת
1cs י ת� ל� כ�� א� ל א�כ� Imperative Infinitive Cons

3mp לו כ� 	 א� לו אכ� 	� י כ�ל א� כ�ל א�
3fp ה נ� ל� �אכ�� ת י ל� כ� א� Infinitive Abs

2mp ם ת� ל� כ� א� לו אכ� 	� ת לו כ� א� כול א�
2fp ן ת� ל� כ� א� ה נ� ל� �אכ�� ת ה נ� �ל� כ� א�
1cp נו ל� כ�� א� ל �אכ� נ

Imperative and Infinitive Construct
1. Hataph-Segol in Imperative / Inf Cons

2. Prepositions take segol

כ�ל א� ל�

but

אמ�ר ל (segol lengthens to tsere because Aleph quiesces)


