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These are the slides for the verb lectures that correspond to chapter 35 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-"Yod"

Two Types

1. I-Waw

2. I-Yod (Original I-Yod / True I-Yod)

Look the same in non-prefix forms (all start with yod)
- perfect
- participle
- infinitive absolute

Majority are I-Waw
- Waw not visible in Qal

(Visible in Niphal, Hiphil and Hophal)



I-Waw Qal

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

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

2ms ת�  ב ש	� י� ב  ש� ת� ה  ב� ש � א� שוב  י�
2fs  ת ב ש� י� י  ב� ש � ת�
1cs י  ת� ב ש	� י� ב  ש� א� Imperative Infinitive Cons

3mp בו  �ש י� בו  �ש י� ב  ה / ש� ב� ש ת  ב� ש	�
3fp ה  נ� ב ש	� ת� י  ב� ש Infinitive Abs

2mp ם  ת� ב ש� י בו  ש � ת� בו  ש שוב  י�
2fp ן  ת� ב ש� י ה  נ� ב ש	� ת� ה  נ� ב ש	�
1cp נו  ב ש	� י� ב  ש� נ�

Perfect, Participles, Infinitive Absolute 

1. Original Waw absent
2. Behave like strong verbs



I-Waw Qal Comparison - Perfect

Strong Qal I-Waw Qal

3ms ד  ק� פ� ב  ש� י�
3fs ה  ד� ק � פ� ה  ב� �ש י�

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

3mp דו  ק � פ� בו  �ש י�
3fp

2mp ם  ת� ד ק� פ ם  ת� ב ש� י
2fp ן  ת� ד ק� פ ן  ת� ב ש� י
1cp נו  ד ק	� פ� נו  ב ש	� י�



I-Waw Qal Comparison - Participles & Infinitive Absolute

Strong
Active Part

I-Waw
Active Part

ד  פ�ק� ב  יש�
Strong

Passive Part
I-Waw    Passive

Part

קוד  פ� שוב  י�

Strong
Infinitive Abs

I-Waw
Infinitive Abs

קוד  פ� שוב  י�



I-Waw Qal

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

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

2ms ת�  ב ש	� י� ב  ש� ת� ה  ב� ש � א� שוב  י�
2fs  ת ב ש� י� י  ב� ש � ת�
1cs י  ת� ב ש	� י� ב  ש� א� Imperative Infinitive Cons

3mp בו  �ש י� בו  �ש י� ב  ה / ש� ב� ש ת  ב� ש	�
3fp ה  נ� ב ש	� ת� י  ב� ש Infinitive Abs

2mp ם  ת� ב ש� י בו  ש � ת� בו  ש שוב  י�
2fp ן  ת� ב ש� י ה  נ� ב ש	� ת� ה  נ� ב ש	�
1cp נו  ב ש	� י� ב  ש� נ�

Imperfect (and Pret/Juss/Cohrt)

Original Waw absent

Pattern: Tsere + Tsere



I-Waw Qal Comparison - Imperfect

Strong Qal I-Waw Qal

3ms ק�ד  פ י� ב  ש� י�
3fs ק�ד  פ ת� ב  ש� ת�

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

3mp דו  ק פ י� בו  �ש י�
3fp ה  נ� �ד ק	 פ ת� ה  נ� ב ש	� ת�

2mp דו  ק פ ת� בו  ש � ת�
2fp ה  נ� �ד ק	 פ ת� ה  נ� ב ש	� ת�
1cp ק�ד  פ נ� ב  ש� נ�



I-Waw Qal Imperfect (and Pret/Juss/Cohrt) - Changes

Theme Vowel can change

1. Tsere becomes Shewa (with vocalic endings)

2. Tsere becomes Patach (with II,III-Gutturals)

e.g.
Strong I-Waw I-Waw

III-Aleph
I-Waw

III-Gutt

Impf 3ms ק�ד פ י� ב ש� י� א צ� י� ע ד� י�

Impf 3fs ק�ד פ ת� ב ש� ת� א צ� ת� ע ד� ת�

Impf 3mp דו ק פ י� בו �ש י� או �צ י� עו � ד י�



I-Waw Qal Imperfect (and Pret/Juss/Cohrt) - Changes

Preterite can have short form

1. Accent shifts back

2. Theme Vowel Tsere shortens to Segol

e.g.
Strong I-Waw

Imperfect ק�ד פ י� ב ש� י�
Pret + WC ק�ד פ י� ו� ב ש� י	� ו�



Irregular Verb ל�כ Comparison - Imperfect י�

Strong Qal כ�ל      Qal I-Waw Qal י�
I-Waw
Hophal

3ms ק�ד  פ י� ל  יוכ� ב  ש� י� ב  יוש�
3fs ק�ד  פ ת� ל  תוכ� ב  ש� ת� ב  תוש�

2ms ק�ד  פ ת� ל  תוכ� ב  ש� ת� ב  תוש�
2fs י  ד� ק פ ת� י  ל� תוכ י  ב� ש � ת� י  ב� תוש
1cs ק�ד  פ א� ל  אוכ� ב  ש� א� ב  אוש�

3mp דו  ק פ י� לו  יוכ בו  �ש י� בו  יוש
3fp ה  נ� �ד ק	 פ ת�  not attested ה  נ� ב ש	� ת� ה  נ� ב תוש	�

2mp דו  ק פ ת� לו  תוכ בו  ש � ת� בו  תוש
2fp ה  נ� �ד ק	 פ ת�  not attested ה  נ� ב ש	� ת� ה  נ� ב תוש	�
1cp ק�ד  פ נ� ל  נוכ� ב  ש� נ� ב  נוש�

1. Regular in Perfect

2. Irregular in Imperfect



I-Waw Qal

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

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

2ms ת�  ב ש	� י� ב  ש� ת� ה  ב� ש � א� שוב  י�
2fs  ת ב ש� י� י  ב� ש � ת�
1cs י  ת� ב ש	� י� ב  ש� א� Imperative Infinitive Cons

3mp בו  �ש י� בו  �ש י� ב  ה / ש� ב� ש ת  ב� ש	�
3fp ה  נ� ב ש	� ת� י  ב� ש Infinitive Abs

2mp ם  ת� ב ש� י בו  ש � ת� בו  ש שוב  י�
2fp ן  ת� ב ש� י ה  נ� ב ש	� ת� ה  נ� ב ש	�
1cp נו  ב ש	� י� ב  ש� נ�

Imperative

1. Original Waw absent (like imperfect)

2. Tsere reduces in inflected forms (fs, mp)

3. I-Waw / III-Gutt have patach instead of tsere



I-Waw Qal Comparison - Imperative

Strong I-Waw I-Waw /
III-Gutt I-Nun

Imptv ms ק�ד  פ ב  ה / ש� ב� ש ע  ד� ה  ש� ש/ ג  ג�

Imptv fs י  ד� ק פ� י  ב� ש י  ע� ד י  ש� ג

Imptv mp דו  ק פ� בו  ש עו  ד שו  ג

Imptv fp ה  נ� �ד ק	 פ ה  נ� ב ש	� ה  נ� ע ד	� ה נ� ש �  ג	

I-Nun and I-Waw, especially I-Waw / III-Gutt, are indistinguishable
in some forms (see forms in yellow above)



I-Waw Qal

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

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

2ms ת�  ב ש	� י� ב  ש� ת� ה  ב� ש � א� שוב  י�
2fs  ת ב ש� י� י  ב� ש � ת�
1cs י  ת� ב ש	� י� ב  ש� א� Imperative Infinitive Cons

3mp בו  �ש י� בו  �ש י� ב  ה / ש� ב� ש ת  ב� ש	�
3fp ה  נ� ב ש	� ת� י  ב� ש Infinitive Abs

2mp ם  ת� ב ש� י בו  ש � ת� בו  ש שוב  י�
2fp ן  ת� ב ש� י ה  נ� ב ש	� ת� ה  נ� ב ש	�
1cp נו  ב ש	� י� ב  ש� נ�

Infinitive Construct

1. Shortened Form (like I-Nun)

a. Original Waw absent (like imperfect and imperative)

b. Strengthened by suffix Tav

c. Segolate-like vowels and stress
ת ) ב� ת or if III-Gutt ש	� ע� ע from ד	� ד� ("to know" י�

2. Closed syllable with suffix



I-Waw Qal Comparison - Infinitive Construct

Strong I-Waw I-Nun I-Waw /
III-Gutt

Inf Cons ק�ד פ ת ב� ש	� ת ש� � ג	 ת ע� ד	�
Inf Cons +
1cs sfx י ד� ק פ� י ת� ב ש� י ת� ש ג� י ת� ע ד�



I-Waw Niphal

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ב  נוש� ב  ש� ו� י� ב  ש� ו	� י� ו� ־ ־ ־
3fs ה  ב� נוש ב  ש� ו� ת� ב  ש� ו	� י� Passive Part

2ms ת�  ב נוש	� ב  ש� ו� ת� ה  ב� ש � ו� א� ב  נוש�
2fs  ת ב נוש� י  ב� ש � ו� ת�
1cs י  ת� ב נוש	� ב  ש� ו� א� Imperative Infinitive Cons

3mp בו  נוש בו  ש � ו� י� ב  ש� ו� ה� ב  ש� ו� ה�
3fp ה  נ� ב ש	� ו� ת� י  ב� ש � ו� ה� Infinitive Abs

2mp ם  ת� ב נוש� בו  ש � ו� ת� בו  ש � ו� ה� ש�ב  ו� ה�
2fp ן  ת� ב נוש� ה  נ� ב ש	� ו� ת� ה  נ� ב ש	� ו� ה�
1cp נו  ב נוש	� ב  ש� ו� נ�

All Forms

Original Waw retained



I-Waw Niphal

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ב  נוש� ב  ש� ו� י� ב  ש� ו	� י� ו� ־ ־ ־
3fs ה  ב� נוש ב  ש� ו� ת� ב  ש� ו	� י� Passive Part

2ms ת�  ב נוש	� ב  ש� ו� ת� ה  ב� ש � ו� א� ב  נוש�
2fs  ת ב נוש� י  ב� ש � ו� ת�
1cs י  ת� ב נוש	� ב  ש� ו� א� Imperative Infinitive Cons

3mp בו  נוש בו  ש � ו� י� ב  ש� ו� ה� ב  ש� ו� ה�
3fp ה  נ� ב ש	� ו� ת� י  ב� ש � ו� ה� Infinitive Abs

2mp ם  ת� ב נוש� בו  ש � ו� ת� בו  ש � ו� ה� ש�ב  ו� ה�
2fp ן  ת� ב נוש� ה  נ� ב ש	� ו� ת� ה  נ� ב ש	� ו� ה�
1cp נו  ב נוש	� ב  ש� ו� נ�

Original Waw = Vowel or Consonant?

1. Perfect and Participle: VOWEL

2. Prefix Forms: CONSONANT



I-Waw Niphal Comparison - Perfect

Strong
Niphal

I-Waw
Niphal

3ms ד  ק� פ נ� ב  נוש�
3fs ה  ד� ק פ נ� ה  ב� נוש

2ms ת�  ד ק	� פ נ� ת�  ב נוש	�
2fs  ת ד ק� פ נ�  ת ב נוש�
1cs י  ת� ד ק	� פ נ� י  ת� ב נוש	�

3mp דו  ק פ נ� בו  נוש
3fp

2mp ם  ת� ד ק� פ נ� ם  ת� ב נוש�
2fp ן  ת� ד ק� פ נ� ן  ת� ב נוש�
1cp נו  ד ק	� פ נ� נו  ב נוש	�

I-Waw like Strong verb

Except

Waw becomes a VOWEL



I-Waw Niphal Comparison - Imperfect

Strong
Niphal

I-Waw
Niphal

3ms ד  ק� פ� י� ב  ש� ו� י�
3fs ד  ק� פ� ת� ב  ש� ו� ת�

2ms ד  ק� פ� ת� ב  ש� ו� ת�
2fs י  ד� ק � פ� ת� י  ב� ש � ו� ת�
1cs ד  ק� פ� א� ב  ש� ו� א�

3mp דו  ק � פ� י� בו  ש � ו� י�
3fp ה  נ� ד 	 ק� פ� ת� ה  נ� ב ש	� ו� ת�

2mp דו  ק � פ� ת� בו  ש � ו� ת�
2fp ה  נ� ד 	 ק� פ� ת� ה  נ� ב ש	� ו� ת�
1cp ד  ק� פ� נ� ב  ש� ו� נ�

I-Waw EXACTLY like Strong verb

Waw is CONSONANT



I-Waw Hiphil

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms יב  הוש� יב  יוש� ב  וש� י	 ו� יב  מוש�
3fs ה  יב� הוש	� יב  תוש� ב  יוש� Passive Part

2ms ת�  ב הוש	� יב  תוש� ה  יב� אוש	� ־ ־ ־
2fs  ת ב הוש� י  יב� תוש	�
1cs י  ת� ב הוש	� יב  אוש� Imperative Infinitive Cons

3mp יבו  הוש	� יבו  יוש	� ב  הוש� יב  הוש�
3fp ה  נ� ב תוש	� י  יב� הוש	� Infinitive Abs

2mp ם  ת� ב הוש� יבו  תוש	� יבו  הוש	� ב  הוש�
2fp ן  ת� ב הוש� ה  נ� ב תוש	� ה  נ� ב הוש	�
1cp נו  ב הוש	� יב  נוש�

All Forms

1. Original Waw retained (like Niphal) (unlike Qal)

2. VOWEL in ALL forms (unlike Niphal)

3. Otherwise regular

a. Hiphil Pattern: A-Class Prefix Vowel + I-Class Theme Vowel
(holem comes from patach)

b. "Second Person Switch" in Perfect

NOTE: Sometimes holem-waw written defectively as holem.



I-Waw Hiphil Comparison - Perfect

Strong
Hiphil

I-Waw
Hiphil

3ms יד  ק� פ ה� יב  הוש�
3fs ה  יד� ק	� פ ה� ה  יב� הוש	�

2ms ת�  ד ק	� פ ה� ת�  ב הוש	�
2fs  ת ד ק� פ ה�  ת ב הוש�
1cs י  ת� ד ק	� פ ה� י  ת� ב הוש	�

3mp ידו  ק	� פ ה� יבו  הוש	�
3fp

2mp ם  ת� ד ק� פ ה� ם  ת� ב הוש�
2fp ן  ת� ד ק� פ ה� ן  ת� ב הוש�
1cp נו  ד ק	� פ ה� נו  ב הוש	�



I-Waw Hiphil Comparison - Imperfect

Strong
Hiphil

I-Waw
Hiphil

3ms יד  ק� פ י� יב  יוש�
3fs יד  ק� פ ת� יב  תוש�

2ms יד  ק� פ ת� יב  תוש�
2fs י  יד� ק	� פ ת� י  יב� תוש	�
1cs יד  ק� פ א� יב  אוש�

3mp ידו  ק	� פ י� יבו  יוש	�
3fp ה  נ� ד ק	� פ ת� ה  נ� ב תוש	�

2mp ידו  ק	� פ ת� יבו  תוש	�
2fp ה  נ� ד ק	� פ ת� ה  נ� ב תוש	�
1cp יד  ק� פ נ� יב  נוש�



I-Waw Hophal

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ב  הוש� ב  יוש� ב  וש� י	 ו� ־ ־ ־
3fs ה  ב� הוש ב  תוש� ב  יוש� Passive Part

2ms ת�  ב הוש	� ב  תוש� ־ ־ ־ ב  מוש�
2fs  ת ב הוש� י  ב� תוש
1cs י  ת� ב הוש	� ב  אוש� Imperative Infinitive Cons

3mp בו  הוש בו  יוש ־ ־ ־ ב  הוש�
3fp ה  נ� ב תוש	� ־ ־ ־ Infinitive Abs

2mp ם  ת� ב הוש� בו  תוש ־ ־ ־ ב  הוש�
2fp ן  ת� ב הוש� ה  נ� ב תוש	� ־ ־ ־
1cp נו  ב הוש	� ב  נוש�

All Forms

1. Original Waw retained (like Niphal and Hiphil) (unlike Qal)

2. VOWEL in ALL forms (unlike Niphal)

Hophal: Shureq

(Hiphil: Holem-Waw)

3. Otherwise regular



I-Waw Hophal Comparison - Perfect

Strong
Hophal

I-Waw
Hophal

3ms ד  ק� פ ה� ב  הוש�
3fs ה  ד� ק פ ה� ה  ב� הוש

2ms ת�  ד ק	� פ ה� ת�  ב הוש	�
2fs  ת ד ק� פ ה�  ת ב הוש�
1cs י  ת� ד ק	� פ ה� י  ת� ב הוש	�

3mp דו  ק פ ה� בו  הוש
3fp

2mp ם  ת� ד ק� פ ה� ם  ת� ב הוש�
2fp ן  ת� ד ק� פ ה� ן  ת� ב הוש�
1cp נו  ד ק	� פ ה� נו  ב הוש	�



I-Waw Hophal Comparison - Imperfect

Strong
Hophal

I-Waw
Hophal

3ms ד  ק� פ י� ב  יוש�
3fs ד  ק� פ ת� ב  תוש�

2ms ד  ק� פ ת� ב  תוש�
2fs י  ד� ק פ ת� י  ב� תוש
1cs ד  ק� פ א� ב  אוש�

3mp דו  ק פ י� בו  יוש
3fp ה  נ� ד ק	� פ ת� ה  נ� ב תוש	�

2mp דו  ק פ ת� בו  תוש
2fp ה  נ� ד ק	� פ ת� ה  נ� ב תוש	�
1cp ד  ק� פ נ� ב  נוש�



I-Waw / III-Gutt Hiphil

Strong
Hiphil

I-Waw
Hiphil

III-Gutt
Hiphil

I-Waw
III-Gutt

Hiphil

Perfect יד ק� פ ה� יב הוש� יח� ל� ש ה� יע� הוש�

Imperfect יד ק� פ י� יב יוש� יח� ל� ש י� יע� יוש�

Pret + WC ד  ק� פ י� ו� ב  וש� י	 ו� ח ל� ש י� ו� ע יוש� ו�

Jussive ד  ק� פ י� ב  יוש� ח ל� ש י� ע יוש�

Cohrt ה  יד� ק	� פ א� ה  יב� אוש	� ה יח� ל�	 ש א� ה יע� אוש	�

Imperative ד ק� פ ה� ב הוש� ח ל� ש ה� ע הוש�

Participle יד ק� פ מ� יב מוש� יח� ל� ש מ� יע� מוש�

Inf Cons יד ק� פ ה� יב הוש� יח� ל� ש ה� יע� הוש�

Inf Abs ד ק� פ ה� ב הוש� ח� ל� ש ה� ע� הוש�

Have characteristics of both types of verbs



Irregular Verb ך ל� ה�

Like I-Waw in Qal

e.g.
Strong Qal I-Waw Qal ך ל� Qal ה�

Imperfect ק�ד פ י� ב ש� י� ך  ל� י�

Imperative ק�ד פ ב  ה / ש� ב� ש ך  ל�

Inf Cons ק�ד פ ת ב� ש	� ת  כ� � ל	

Inf Abs קוד פ� שוב י� לוך  ה�



Irregular Verb ך ל� ה�

Like I-Waw in Hiphil

e.g.
Strong
Hiphil

I-Waw
Hiphil

ך ל� Hiphil  ה�

Perfect יד ק� פ ה� יב  הוש� יך  הול�

Imperfect יד ק� פ י� יב יוש� יך  יול�

Imperative ד ק� פ ה� ב הוש� ך  הול�

Participle יד ק� פ מ� יב מוש� יך  מול�



Original I-Yod

1. Generally Stative

2. Only occur in Qal and Hiphil



Original I-Yod

Only 7 Original I-Yod verbs:1

Occurances in HB (approx.)
1. ש ב� י� "to be dry" 59

2. ק נ� י� "to suck" 33

3. ר ש� י� "to be straight" 27

4. *יטב "to be good" 116

5. *יקץ "to wake up" 11

6. *ילל "to groan" 32

7. *ימן "to go to the right" 4

* No perfect form.

1 Paul Joüon and T. Muraoka, A Grammar of Biblical Hebrew (Rome: Editrice Pontificio Istituto 
Biblico, 1993), 198).



Original I-Yod

Some verbs are "I-Yod like" in some forms

e.g.

Occurances in HB (approx.)
1. א ר� י� "to be afraid" 318

2. ש ר� י� "to inherit" 232



I-Yod Qal

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ב  ט� י� ב  יט� י� ב  יט� י� ו� ב  י�ט�
3fs ה  ב� �ט י� ב  יט� ת� ב  יט� י	� Passive Part

2ms ת�  ב ט	� י� ב  יט� ת� ה  ב� יט א	� טוב  י�
2fs  ת ב ט� י� י  ב� יט � ת�
1cs י  ת� ב ט	� י� ב  יט� א� Imperative Infinitive Cons

3mp בו  �ט י� בו  יט � י� ב  ט� י ט�ב  י
3fp ה  נ� ב יט	� ת� י  ב� ט י� Infinitive Abs

2mp ם  ת� ב ט� י בו  יט � ת� בו  ט י� טוב  י�
2fp ן  ת� ב ט� י ה  נ� ב יט	� ת� ה  נ� ב ט	� י
1cp נו  ב ט	� י� ב  יט� נ�

Most Forms

Regular (like strong verbs)

Yod is a consonant



I-Yod Qal

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ב  ט� י� ב  יט� י� ב  יט� י� ו� ב  י�ט�
3fs ה  ב� �ט י� ב  יט� ת� ב  יט� י	� Passive Part

2ms ת�  ב ט	� י� ב  יט� ת� ה  ב� יט א	� טוב  י�
2fs  ת ב ט� י� י  ב� יט � ת�
1cs י  ת� ב ט	� י� ב  יט� א� Imperative Infinitive Cons

3mp בו  �ט י� בו  יט � י� ב  ט� י ט�ב  י
3fp ה  נ� ב יט	� ת� י  ב� ט י� Infinitive Abs

2mp ם  ת� ב ט� י בו  יט � ת� בו  ט י� טוב  י�
2fp ן  ת� ב ט� י ה  נ� ב יט	� ת� ה  נ� ב ט	� י
1cp נו  ב ט	� י� ב  יט� נ�

Imperfect (and Pret/Juss/Cohrt)

1. Almost regular

2. Yod is present but quiesces
(forms hireq-yod with the previous vowel)

3. Theme vowel is patach



I-Yod Qal Comparison - Imperfect

Strong Qal I-Yod Qal

3ms ק�ד  פ י� ב  יט� י�
3fs ק�ד  פ ת� ב  יט� ת�

2ms ק�ד  פ ת� ב  יט� ת�
2fs י  ד� ק פ ת� י  ב� יט � ת�
1cs ק�ד  פ א� ב  יט� א�

3mp דו  ק פ י� בו  יט � י�
3fp ה  נ� �ד ק	 פ ת� ה  נ� ב יט	� ת�

2mp דו  ק פ ת� בו  יט � ת�
2fp ה  נ� �ד ק	 פ ת� ה  נ� ב יט	� ת�
1cp ק�ד  פ נ� ב  יט� נ�

1. Quiescent Yod

2. Theme Vowel: Patach



I-Yod Qal

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms ב  ט� י� ב  יט� י� ב  יט� י� ו� ב  י�ט�
3fs ה  ב� �ט י� ב  יט� ת� ב  יט� י	� Passive Part

2ms ת�  ב ט	� י� ב  יט� ת� ה  ב� יט א	� טוב  י�
2fs  ת ב ט� י� י  ב� יט � ת�
1cs י  ת� ב ט	� י� ב  יט� א� Imperative Infinitive Cons

3mp בו  �ט י� בו  יט � י� ב  ט� י ט�ב  י
3fp ה  נ� ב יט	� ת� י  ב� ט י� Infinitive Abs

2mp ם  ת� ב ט� י בו  יט � ת� בו  ט י� טוב  י�
2fp ן  ת� ב ט� י ה  נ� ב יט	� ת� ה  נ� ב ט	� י
1cp נו  ב ט	� י� ב  יט� נ�

Imperative and Infinitive Construct

1. Regular

2. Theme vowel is patach for imperative



I-Yod Qal Comparison - Imperative

Strong Qal I-Yod Qal

ק�ד  פ ב  ט� י
י  ד� ק פ� י  ב� ט י�
דו  ק פ� בו  ט י�

ה  נ� �ד ק	 פ ה  נ� ב ט	� י

Theme Vowel: Patach



I-Yod Hiphil

Perfect Imperfect Pret/Juss/Cohrt Active Part

3ms יב  יט� ה� יב  יט� י� ב  יט� י	� ו� יב  יט� מ�
3fs ה  יב� יט	� ה� יב  יט� ת� ב  יט� י� Passive Part

2ms ת�  ב יט	� ה� יב  יט� ת� ה  יב� יט	� א� ־ ־ ־
2fs  ת ב יט� ה� י  יב� יט	� ת�
1cs י  ת� ב יט	� ה� יב  יט� א� Imperative Infinitive Cons

3mp יבו  יט	� ה� יבו  יט	� י� ב  יט� ה� יב  יט� ה�
3fp ה  נ� ב יט	� ת� י  יב� יט	� ה� Infinitive Abs

2mp ם  ת� ב יט� ה� יבו  יט	� ת� יבו  יט	� ה� ב  יט� ה�
2fp ן  ת� ב יט� ה� ה  נ� ב יט	� ת� ה  נ� ב יט	� ה�
1cp נו  ב יט	� ה� יב  יט� נ�

All Forms

1. Prefix Vowel: Tsere -Yod
(quiescent yod combines with previous vowel to form tsere-yod)

2. Hiphil Pattern: A-Class + I-Class



I-Yod Hiphil Comparison - Perfect and Imperfect

 Strong
Hiphil

Perfect

       I-Yod
Hiphil

Perfect

 Strong
Hiphil

Imperfect

  I-Yod
Hiphil

Imperfect

3ms יד  ק� פ ה� יב  יט� ה� יד  ק� פ י� יב  יט� י�
3fs ה  יד� ק	� פ ה� ה  יב� יט	� ה� יד  ק� פ ת� יב  יט� ת�

2ms ת�  ד ק	� פ ה� ת�  ב יט	� ה� יד  ק� פ ת� יב  יט� ת�
2fs  ת ד ק� פ ה�  ת ב יט� ה� י  יד� ק	� פ ת� י  יב� יט	� ת�
1cs י  ת� ד ק	� פ ה� י  ת� ב יט	� ה� יד  ק� פ א� יב  יט� א�

3mp ידו  ק	� פ ה� יבו  יט	� ה� ידו  ק	� פ י� יבו  יט	� י�
3fp ה  נ� ד ק	� פ ת� ה  נ� ב יט	� ת�

2mp ם  ת� ד ק� פ ה� ם  ת� ב יט� ה� ידו  ק	� פ ת� יבו  יט	� ת�
2fp ן  ת� ד ק� פ ה� ן  ת� ב יט� ה� ה  נ� ד ק	� פ ת� ה  נ� ב יט	� ת�
1cp נו  ד ק	� פ ה� נו  ב יט	� ה� יד  ק� פ נ� יב  יט� נ�


