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These are the slides for the verb lectures that correspond to chapter 39 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.



Geminate Verbs

Identical Second and Third root letters

- Usually drops a geminate (usu monosyllabic)

- Often becomes Dagesh Forte

2 Types

Dynamic Stative

ב ב� ס� to surround (163) ע ר� to be bad (98)
ר ר� א� to curse (63) ם ש� to be desolated (92)
ד ד� ש� to devastate (59) ל ק� to be small, swift (82)
ד ד� מ� to measure (52) ן ח� to be gracious (77)
ר ר� פ� to break (47) ם ת� to be complete (64)
ל ל� ב� to mix (44) ת ח� to be shattered (54)
ד ד� נ� to wander (28) ב ר� to be numerous (23)

ם ד� to be silent (19)
ר מ� to be bitter (16)

Homonyms
ל  ל� ח� to defile oneself / pollute       OR      to begin (136)



Geminate Qal (Dynamic) ב ב� ס�

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ב  ב� ב /  ס� ס� ס�ב  י� ב  ס� י�� ו� ב  �ס�ב
3fs ה  ב� �ב ס� ס�ב  ת� ס�ב  י� Passive Part

2ms ות�  ב� ס� ס�ב  ת� ה  �ב� ס� א� בוב  ס�
2fs בות  ס� י  �ב! ס� ת�
1cs י  ות! ב� ס� ס�ב  א� Imperative Infinitive Cons

3mp בו  �ב ס� �בו  ס� י� ס�ב  ס�ב 
3fp ה  ינ� ב�" ס# ת$ י  �ב! ס� Infinitive Abs

2mp ם  בות" ס� �בו  ס� ת� �בו  ס� בוב  ס�
2fp ן  בות" ס� ה  ינ� ב�" ס# ת$ ה  ינ� ב�" ס#
1cp ונו  ב� ס� ס�ב  נ�

Perfect

Vocalic Sfx: both geminates visible

Consonantal Sfx: dagesh forte



Geminate Qal (Dynamic) ב ב� ס�

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ב  ב� ב /  ס� ס� ס�ב  י� ב  ס� י�� ו� ב  �ס�ב
3fs ה  ב� �ב ס� ס�ב  ת� ס�ב  י� Passive Part

2ms ות�  ב� ס� ס�ב  ת� ה  �ב� ס� א� בוב  ס�
2fs בות  ס� י  �ב! ס� ת�
1cs י  ות! ב� ס� ס�ב  א� Imperative Infinitive Cons

3mp בו  �ב ס� �בו  ס� י� ס�ב  ס�ב 
3fp ה  ינ� ב�" ס# ת$ י  �ב! ס� Infinitive Abs

2mp ם  בות" ס� �בו  ס� ת� �בו  ס� בוב  ס�
2fp ן  בות" ס� ה  ינ� ב�" ס# ת$ ה  ינ� ב�" ס#
1cp ונו  ב� ס� ס�ב  נ�

Perfect

"Second Person Switch"

1. Prefix Vowel shortens

2. Holem Helping Vowel (like Hollow Niphal and Hiphil)



Geminate Qal (Stative) ל ק�

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

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

2ms ות�  ל� ק� ל  ק� �ת ה  ל� ק�� �א ־ ־ ־
2fs לות  ק� י  ל! ק�� �ת
1cs י  ות! ל� ק� ל  ק� �א Imperative Infinitive Cons

3mp לו  ק�� לו  ק�� �י ל  ק� לות /  ק�ל  ק�
3fp ה  ינ� " ל� ק� ת$ י  ל! ק� Infinitive Abs

2mp ם  לות" ק� לו  ק� �ת לו  ק� לול  ק�
2fp ן  לות" ק� ה  ינ� " ל� ק� ת$ ה  נ� ל$ ק��
1cp ונו  ל� ק� ל  ק� �נ

Perfect

Differences from Dynamic

1. Dagesh Forte all forms

2. Limited "Second Person Switch"

- Only holem helping vowel
- No vowel reduction
- No loss of geminate



Geminate Qal (Dynamic) ב ב� ס�

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ב  ב� ב /  ס� ס� ס�ב  י� ב  ס� י�� ו� ב  �ס�ב
3fs ה  ב� �ב ס� ס�ב  ת� ס�ב  י� Passive Part

2ms ות�  ב� ס� ס�ב  ת� ה  �ב� ס� א� בוב  ס�
2fs בות  ס� י  �ב! ס� ת�
1cs י  ות! ב� ס� ס�ב  א� Imperative Infinitive Cons

3mp בו  �ב ס� �בו  ס� י� ס�ב  ס�ב 
3fp ה  ינ� ב�" ס# ת$ י  �ב! ס� Infinitive Abs

2mp ם  בות" ס� �בו  ס� ת� �בו  ס� בוב  ס�
2fp ן  בות" ס� ה  ינ� ב�" ס# ת$ ה  ינ� ב�" ס#
1cp ונו  ב� ס� ס�ב  נ�

Imperfect and Jussive

Prefix Vowel = qamets (like Hollow)
Theme Vowel = holem (distinguishes Hollow from Geminate)

Dagesh Forte drops if no sfx

Helping vowel segol-yod with heavy sfx (like Hollow)



Geminate Qal (Stative) ל ק�

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

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

2ms ות�  ל� ק� ל  ק� �ת ה  ל� ק�� �א ־ ־ ־
2fs לות  ק� י  ל! ק�� �ת
1cs י  ות! ל� ק� ל  ק� �א Imperative Infinitive Cons

3mp לו  ק�� לו  ק�� �י ל  ק� לות /  ק�ל  ק�
3fp ה  ינ� " ל� ק� ת$ י  ל! ק� Infinitive Abs

2mp ם  לות" ק� לו  ק� �ת לו  ק� לול  ק�
2fp ן  לות" ק� ה  ינ� " ל� ק� ת$ ה  נ� ל$ ק��
1cp ונו  ל� ק� ל  ק� �נ

Imperfect and Jussive

Prefix Vowel = tsere (like I-Waw)
Theme Vowel = patach (like Strong Impf Statives Ross 19.4)

Dagesh Forte drops if no sfx

Helping vowel segol-yod with heavy sfx (like Hollow)



Geminate Qal Imperfect: Mimicking Other Patterns

Strong I-Nun
Mimick
Pattern

Normal
Geminate

3ms ק�ד  פ$ י! פ�ל  י! ס�ב  י! ס�ב  י�
3fs ק�ד  פ$ ת! פ�ל  ת! ס�ב  ת! ס�ב  ת�

2ms ק�ד  פ$ ת! פ�ל  ת! ס�ב  ת! ס�ב  ת�
2fs י  ד! ק$ פ$ ת! י  ל! פ$ ת! י  �ב! ס� ת! י  �ב! ס� ת�
1cs ק�ד  פ$ א" פ�ל  א" ס�ב  א" ס�ב  א�

3mp דו  ק$ פ$ י! לו  פ$ י! �בו  ס� י! �בו  ס� י�
3fp ה  נ� �ד$ ק� פ$ ת! ה  נ� �ל$ פ� ת! ה  נ� �ב$ ס� ת! ה  ינ� ב�" ס# ת$

2mp דו  ק$ פ$ ת! לו  פ$ ת! �בו  ס� ת! �בו  ס� ת�
2fp ה  נ� �ד$ ק� פ$ ת! ה  נ� �ל$ פ� ת! ה  נ� �ב$ ס� ת! ה  ינ� ב�" ס# ת$
1cp ק�ד  פ$ נ! פ�ל  נ! ס�ב  נ! ס�ב  נ�

Qal Imperfect

Sometimes Geminate Imperfect mimicks other weak verbs

e.g. I-Nun
(Dagesh in samek looks like I-Nun)



Geminate Qal (Dynamic) ב ב� ס�

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ב  ב� ב /  ס� ס� ס�ב  י� ב  ס� י�� ו� ב  �ס�ב
3fs ה  ב� �ב ס� ס�ב  ת� ס�ב  י� Passive Part

2ms ות�  ב� ס� ס�ב  ת� ה  �ב� ס� א� בוב  ס�
2fs בות  ס� י  �ב! ס� ת�
1cs י  ות! ב� ס� ס�ב  א� Imperative Infinitive Cons

3mp בו  �ב ס� �בו  ס� י� ס�ב  ס�ב 
3fp ה  ינ� ב�" ס# ת$ י  �ב! ס� Infinitive Abs

2mp ם  בות" ס� �בו  ס� ת� �בו  ס� בוב  ס�
2fp ן  בות" ס� ה  ינ� ב�" ס# ת$ ה  ינ� ב�" ס#
1cp ונו  ב� ס� ס�ב  נ�

Preterite

Sometimes Shortened Form

- accent shift
- reduced theme vowel



Geminate Qal (Dynamic) ב ב� ס�

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ב  ב� ב /  ס� ס� ס�ב  י� ב  ס� י�� ו� ב  �ס�ב
3fs ה  ב� �ב ס� ס�ב  ת� ס�ב  י� Passive Part

2ms ות�  ב� ס� ס�ב  ת� ה  �ב� ס� א� בוב  ס�
2fs בות  ס� י  �ב! ס� ת�
1cs י  ות! ב� ס� ס�ב  א� Imperative Infinitive Cons

3mp בו  �ב ס� �בו  ס� י� ס�ב  ס�ב 
3fp ה  ינ� ב�" ס# ת$ י  �ב! ס� Infinitive Abs

2mp ם  בות" ס� �בו  ס� ת� �בו  ס� בוב  ס�
2fp ן  בות" ס� ה  ינ� ב�" ס# ת$ ה  ינ� ב�" ס#
1cp ונו  ב� ס� ס�ב  נ�

Imperative

Shortened Form

- masc sing
- dagesh forte drops when no sfx



Geminate Qal (Dynamic) ב ב� ס�

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ב  ב� ב /  ס� ס� ס�ב  י� ב  ס� י�� ו� ב  �ס�ב
3fs ה  ב� �ב ס� ס�ב  ת� ס�ב  י� Passive Part

2ms ות�  ב� ס� ס�ב  ת� ה  �ב� ס� א� בוב  ס�
2fs בות  ס� י  �ב! ס� ת�
1cs י  ות! ב� ס� ס�ב  א� Imperative Infinitive Cons

3mp בו  �ב ס� �בו  ס� י� ס�ב  ס�ב 
3fp ה  ינ� ב�" ס# ת$ י  �ב! ס� Infinitive Abs

2mp ם  בות" ס� �בו  ס� ת� �בו  ס� בוב  ס�
2fp ן  בות" ס� ה  ינ� ב�" ס# ת$ ה  ינ� ב�" ס#
1cp ונו  ב� ס� ס�ב  נ�

Infinitive Construct

Looks like Imptv ms

With pronominal suffixes

- holem reduces to qibbuts
- dagesh forte appears

ס�ב plus 1cs sfx becomes י ב! ס#

ס�ב plus 2ms sfx becomes ך ב$ ס#

ס�ב plus 1cp sfx becomes נו �ב� ס#



Irregular Qal ר ר� א�

Strong Geminate
Qal Active ר ר� א�

Perf 3ms ד  ק� פ� ב  ב� ב /  ס� ס� ר  ר� א�
3fs ה  ד� ק$ * פ� ה  ב� �ב ס� ה  ר� �ר א�
2ms ת�  ד$ ק�� פ� ות�  ב� ס� ות�  ר� א�
2fs ת$  ד$ ק� פ� בות  ס� רות  א�
1cs י  ת! ד$ ק�� פ� י  ות! ב� ס� י  ות! ר� א�

Impf 3ms ק�ד פ$ י! ס�ב י� א�ר  י�
Imptv mp דו ק$ פ! �בו ס� א�רו orאורו 
Act Part mp ים  ד! פ�ק$ ים  ב! �ס�ב ים  ר! א�ר$
Pass Part ms קוד  פ� בוב  ס� רור  א�

Resh Cannot Double

1. compensatory lengthening instead of doubling

2. Limited "Second Person Switch"

- holem helping vowel
- loss of geminate
- BUT no vowel reduction (because of  compensatory lengthening)



Pronominal Suffixes on Gemintes

Propretonic reduction in imperfect and imperative (not in perfect)

Perfect + Sfx:

י � נ! ־� + ן ח� = י נ! � נ� ח� (he had mercy on me)

Imperfect + Sfx:

" ך ־� + ח�ן י� = ך� " נ� ח# י$ (he will have mercy on you)

Imperative + Sfx:

י � נ! ־� + ח�ן = י נ! � נ� ח� (have mercy on me)



Geminate Niphal

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ב  ס� נ� ב  ס� י! ב  ס� י! ו� ־ ־ ־
3fs ה  ב� ס�� נ� ב  ס� ת! ב  ס� י! Passive Part

2ms ות�  ב� ס� נ$ ב  ס� ת! ה  ב� ס�� א" ב  ס� נ�
2fs בות  ס� נ$ י  ב! ס�� ת!
1cs י  ות! ב� ס� נ$ ב  ס� א" Imperative Infinitive Cons

3mp בו  ס�� נ� בו  ס�� י! ב  ס� ה! ב  ס� ה!
3fp ה  ינ� ב�" ס� ת! י  ב! ס�� ה! Infinitive Abs

2mp ם  בות" ס� נ$ בו  ס�� ת! בו  ס�� ה! סוב  ה!
2fp ן  בות" ס� נ$ ה  ינ� ב�" ס� ת! ה  ינ� ב�" ס� ה!
1cp ונו  ב� ס� נ$ ב  ס� נ!

Perfect and Participle

Prefix Vowel = qamets (Like Hollow)

"Second Person Switch" (Somewhat like Hollow)

1. Propretonic reduction before all consonantal sfx (not just heavy sfx)

2. Helping Vowel Holem

3. NO Theme Vowel reduction



Geminate Niphal

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ב  ס� נ� ב  ס� י! ב  ס� י! ו� ־ ־ ־
3fs ה  ב� ס�� נ� ב  ס� ת! ב  ס� י! Passive Part

2ms ות�  ב� ס� נ$ ב  ס� ת! ה  ב� ס�� א" ב  ס� נ�
2fs בות  ס� נ$ י  ב! ס�� ת!
1cs י  ות! ב� ס� נ$ ב  ס� א" Imperative Infinitive Cons

3mp בו  ס�� נ� בו  ס�� י! ב  ס� ה! ב  ס� ה!
3fp ה  ינ� ב�" ס� ת! י  ב! ס�� ה! Infinitive Abs

2mp ם  בות" ס� נ$ בו  ס�� ת! בו  ס�� ה! סוב  ה!
2fp ן  בות" ס� נ$ ה  ינ� ב�" ס� ת! ה  ינ� ב�" ס� ה!
1cp ונו  ב� ס� נ$ ב  ס� נ!

Perfect and Participle

Participle has the qamets (Like Strong) (Unlike Hollow)



Geminate Niphal

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ב  ס� נ� ב  ס� י! ב  ס� י! ו� ־ ־ ־
3fs ה  ב� ס�� נ� ב  ס� ת! ב  ס� י! Passive Part

2ms ות�  ב� ס� נ$ ב  ס� ת! ה  ב� ס�� א" ב  ס� נ�
2fs בות  ס� נ$ י  ב! ס�� ת!
1cs י  ות! ב� ס� נ$ ב  ס� א" Imperative Infinitive Cons

3mp בו  ס�� נ� בו  ס�� י! ב  ס� ה! ב  ס� ה!
3fp ה  ינ� ב�" ס� ת! י  ב! ס�� ה! Infinitive Abs

2mp ם  בות" ס� נ$ בו  ס�� ת! בו  ס�� ה! סוב  ה!
2fp ן  בות" ס� נ$ ה  ינ� ב�" ס� ת! ה  ינ� ב�" ס� ה!
1cp ונו  ב� ס� נ$ ב  ס� נ!

Prefix Forms

Niphal Nun assimilates as dagesh forte

Theme vowel patach (not qamets)

Geminate Niphal: hireq + dagesh forte + patach

Strong Niphal: hireq + dagesh forte + qamets



Geminate Piel

Strong Geminate 

Perf 3ms ד  �ק פ! ל  �ל ה!
3fs ה  ד� ק$ פ! ה  ל� ל$ ה!
2ms ת�  ד$ ק�� פ! ת�  ל$ � ל� ה!

Impf 3ms ד  �ק פ� י$ ל  �ל ה� י$
3fs ד  �ק פ� ת$ ל  �ל ה� ת$
2ms ד  �ק פ� ת$ ל  �ל ה� ת$

Imptv ms ד  �ק פ� ל  �ל ה�
fs י  ד! ק$ פ� י  ל! ל$ ה�

Part ms ד �ק פ� מ$ ל  �ל ה� מ$
fs ה  ד� ק$ פ� מ$ ת  ל" " ל� ה� ה orמ$ ל� ל$ ה� מ$

Same as Strong verb in Piel



Geminate Hiphil

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ב  �ס �ה ב  �ס י� ב  ס" י�� ו� ב  �ס �מ
3fs ה  ב� �ס� �ה ב  �ס ת� ב  �ס י� Passive Part

2ms ות�  ב� ס! �ה ב  �ס ת� ה  ב� �ס� א� ־ ־ ־
2fs בות  ס! �ה י  ב! �ס� ת�
1cs י  ות! ב� ס! �ה ב  �ס א� Imperative Infinitive Cons

3mp בו  �ס� �ה בו  �ס� י� ב  �ס ה� ב  �ס ה�
3fp ה  ינ� ב�" ס! ת$ י  ב! �ס� ה� Infinitive Abs

2mp ם  בות" ס! �ה בו  �ס� ת� בו  �ס� ה� ב  �ס ה�
2fp ן  בות" ס! �ה ה  ינ� ב�" ס! ת$ ה  ינ� ב�" ס! �ה
1cp ונו  ב� ס! �ה ב  �ס נ�

Perfect and Participle

1. Prefix Vowel = Tsere (Like Hollow)

2. Theme Vowel = Tsere (Unlike Hollow which is hireq-yod)

- NO Hireq-Yod (Mark of Hiphil)

3. "Second Person Switch"

a. Prefix Vowel reduces (to compound shewa)
b. Theme Vowel reduces (to hireq)
b. Holem Helping Vowel



Geminate Hiphil

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ב  �ס �ה ב  �ס י� ב  ס" י�� ו� ב  �ס �מ
3fs ה  ב� �ס� �ה ב  �ס ת� ב  �ס י� Passive Part

2ms ות�  ב� ס! �ה ב  �ס ת� ה  ב� �ס� א� ־ ־ ־
2fs בות  ס! �ה י  ב! �ס� ת�
1cs י  ות! ב� ס! �ה ב  �ס א� Imperative Infinitive Cons

3mp בו  �ס� �ה בו  �ס� י� ב  �ס ה� ב  �ס ה�
3fp ה  ינ� ב�" ס! ת$ י  ב! �ס� ה� Infinitive Abs

2mp ם  בות" ס! �ה בו  �ס� ת� בו  �ס� ה� ב  �ס ה�
2fp ן  בות" ס! �ה ה  ינ� ב�" ס! ת$ ה  ינ� ב�" ס! �ה
1cp ונו  ב� ס! �ה ב  �ס נ�

Prefix Forms

1. Prefix Vowel = Qamets (Like Hollow)

2. Theme Vowel = Tsere (Unlike Hollow which is hireq-yod)

- NO Hireq-Yod (Mark of Hiphil)



Geminate Hophal

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ב  הוס� ב  יוס� ב  יוס� ו� ־ ־ ־
3fs ה  ב� הוס�� ב  תוס� ב  יוס� Passive Part

2ms ות�  ב� הוס� ב  תוס� ־ ־ ־ ב  מוס�
2fs בות  הוס� י  ב! תוס��
1cs י  ות! ב� הוס� ב  אוס� Imperative Infinitive Cons

3mp בו  הוס� בו  יוס� ־ ־ ־ ב  הוס�
3fp ה  ינ� ב�" תוס� ־ ־ ־ Infinitive Abs

2mp ם  בות" הוס� בו  תוס�� ־ ־ ־ ב  �הוס
2fp ן  בות" הוס� ה  ינ� ב�" תוס� ־ ־ ־
1cp ונו  ב� הוס� ב  נוס�

All Forms have same prefix vowel

Identical to I-Waw and Hollow Hophal verbs

Except when suffixes are added
(dagesh forte appears)



Guttural / Geminate Verbs - Hiphil

Hiphil Gem Hiphil Gutt Gem 

Perf 3ms ב �ס �ה ע  ר� �ה
3fs ה ב� �ס� �ה ה  ע� �ר� �ה
2fs בות ס! �ה עות  �ר �ה

Impf 3ms ב �ס י� ע�  �ר ע orי� ר�  י�
3fs ב �ס ת� ע  ר� ת�
2fs י ב! �ס� ת� י  ע! �ר� ת�

Imptv ms ב �ס ה� ע  ר� ה�
fs י ב! �ס� ה� י  ע! �ר� ה�

Part ms ב �ס �מ ע  ר� �מ
Inf Cons ב �ס ה� ע  ר� ה�

Geminate is a Guttural e.g. ע ע� ר� "to do evil" (Hiphil)

Cannot double

Theme Vowel = Patach (without verbal sfx)
Theme Vowel = Tsere (with verbal sfx)


