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1cs ְלִּתי ְלִּתי ָקַט֫ לְ  ִנְקַט֫ ְלִּתי ִּתיִקַּט֫ ְלִּתי ֻקַּט֫ ְלִּתי ִהְתַקַּט֫ ְלִּתיהׇ  ִהְקַט֫  )ֻה׳( ְקַט֫

2ms  ְלָּת ְלָּת  ָקַט֫ ְלָּת  ִנְקַט֫ ְלָּת  ִקַּט֫ ְלָּת  ֻקַּט֫ ְלָּת ִהקְ  ִהְתַקַּט֫ ְלָּת הׇ  ַט֫  )ֻה׳( ְקַט֫

2fs  ֻ֫ה׳( ְלְּת ְקַט֫ הׇ  ְלְּת ִהְקַט֫  ְלְּת ִהְתַקַּט֫  ְלְּת ֻקַּט֫  ְלְּת ִקַּט֫  ְלְּת ִנְקַט֫  ְלְּת ָקַט( 

3ms ֻה׳(ְקַטל הׇ  ִהְקִטיל )לַּט ִהְתַק (ִהְתַקֵּטל  ֻקַּטל )לַּט קִ (ִקֵּטל  ִנְקַטל ָקַטל( 

3fs ְטָלה יָלה ִהְתַקְּטָלה ֻקְּטָלה ִקְּטָלה ִנְקְטָלה ָקֽ  )ֻה׳( ְקְטָלההׇ  ִהְקִט֫

1cp ְלנּו ְלנּו ָקַט֫ ְלנּו ִנְקַט֫ ְלנּו ִקַּט֫ ְלנּו ֻקַּט֫ ְלנּו ִהְתַקַּט֫ ְלנּוהׇ  ִהְקַט֫  )ֻה׳( ְקַט֫

2mp ֻה׳( ְקַטְלֶּתםהׇ  ִהְקַטְלֶּתם ִהְתַקַּטְלֶּתם ֻקַּטְלֶּתם ִקַּטְלֶּתם ִנְקַטְלֶּתם ְקַטְלֶּתם( 

2fp ֻה׳( ְקַטְלֶּתןהׇ  ִהְקַטְלֶּתן ִהְתַקַּטְלֶּתן ֻקַּטְלֶּתן ִקַּטְלֶּתן ִנְקַטְלֶּתן ְקַטְלֶּתן( 

3cp ְטלּו ילּו ִהְתַקְּטלּו ֻקְּטלּו ִקְּטלּו ִנְקְטלּו ָקֽ  )ֻה׳( ְקְטלּוהׇ  ִהְקִט֫
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1cs ֶאְקטֹל  
)coh. (׳ְטָלה  

  )׳ִא (ֶאָּקֵטל 
)coh. (׳ְטָלה 

  ֲאַקֵּטל
)coh. (׳ְּטָלה 

  ֲאֻקַּטל
)coh. (׳ְּטָלה 

  ֶאְתַקֵּטל
)coh. (׳ְּטָלה 

  ַאְקִטיל
)coh. (יָלה  ׳ִט֫

  )ֻא׳( ְקַטלׇא 
)coh. (׳ְטָלה 

2ms ַּתְקִטיל ִּתְתַקֵּטל ְּתֻקַּטל ְּתַקֵּטל ִּתָּקֵטל ִּתְקטֹל 
)juss. (ַּתְקֵטל  

 )ֻּת׳( ְקַטלׇּת 

2fs ְטִלי ִּתְקְטִלי יִלי ִּתְתַקְּטִלי ְּתֻקְּטִלי ְּתַקְּטִלי ִּתָּקֽ  )ֻּת׳( ְקְטִליׇּת  ַּתְקִט֫

3ms ַיְקִטיל )לַּט יְתַק (ִיְתַקֵּטל  ְיֻקַּטל ְיַקֵּטל ִיָּקֵטל ִיְקטֹל  
)juss. (ַיְקֵטל 

 )ֻי׳( ְקַטליׇ 

3fs ַּתְקִטיל ִּתְתַקֵּטל ְּתֻקַּטל ְּתַקֵּטל ִּתָּקֵטל ִּתְקטֹל  
)juss. (ַּתְקֵטל 

 )ֻּת׳( ְקַטלׇּת 

1cp ִנְקטֹל  
)coh. (׳ְטָלה 

  ִנָּקֵטל
)coh. (׳ְטָלה 

  ְנַקֵּטל
)coh. (׳ְּטָלה 

  ְנֻקַּטל
)coh. (׳ְּטָלה 

  ִנְתַקֵּטל
)coh. (׳ְּטָלה 

  ַנְקִטיל
)coh. (יָלה  ׳ִט֫

  )ֻנ׳( ְקַטלנׇ 
)coh.  ָלה)׳ְט 

2mp ְטלּו ִּתְקְטלּו ילּו ִּתְתַקְּטלּו ְּתֻקְּטלּו ְּתַקְּטלּו ִּתָּקֽ  )ֻּת׳( ְקְטלּוׇּת  ַּתְקִט֫

2fp ְלָנה ְלָנה ִּתְקטֹ֫ ְלָנה ִּתָּקַט֫ ְלָנה ְּתַקֵּט֫ ְלָנה  ְּתֻקַּט֫ ִּתְתַקַּט֫
ְלנָ (  )הִּתְתַקֵּט֫

ְלָנה ְלָנהׇּת  ַּתְקֵט֫  )ֻּת׳( ְקַט֫

3mp ְטלּו ִיְקְטלּו ילּו ִיְתַקְּטלּו ְיֻקְּטלּו ְיַקְּטלּו ִיָּקֽ  )ֻי׳( ְקְטלּויׇ  ַיְקִט֫

3fp ְלָנה ְלָנה ִּתְקטֹ֫ ְלָנה ִּתָּקַט֫ ְלָנה ְּתַקֵּט֫ ְלָנה  ְּתֻקַּט֫ ִּתְתַקַּט֫
ְלנָ (  )הִּתְתַקֵּט֫

ְלָנה ְלָנהׇּת  ַּתְקֵט֫  )ֻּת׳( ְקַט֫
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2ms ְקטֹל  
)adh. (ִקְטָלה ׇק׳ 

  ִהָּקֵטל
)adh. (׳ְטָלה  

  ַקֵּטל
)adh. (׳ְּטָלה 

  ֻקַּטל
)adh. (׳ְּטָלה 

  )לַּט ִהְתַק (ִהְתַקֵּטל 
)adh. (׳ְּטָלה 

  ַהְקֵטל
)adh. ָלה)׳ִטי 

 )ֻה׳(ׇהְקַטל 
)adh. (׳ְטָלה  

2fs ְטִלי (ׇק׳) ִקְטִלי יִלי ִהְתַקְּטִלי ֻקְּטִלי ַקְּטִלי ִהָּקֽ  )ֻה׳(ׇהְקְטִלי  ַהְקִט֫

2mp ְטלּו (ׇק׳) ִקְטלּו ילּו ִהְתַקְּטלּו ֻקְּטלּו ַקְּטלּו ִהָּקֽ  )ֻה׳(ׇהְקְטלּו  ַהְקִט֫

2fp ְלָנה ְלָנההִ  ְקטֹ֫ ְלָנה ָּקַט֫ ְלָנה ַקֵּט֫ ְלָנה ֻקַּט֫ ְלָנה ִהְתַקֵּט֫ ְלָנה  ַהְקֵט֫  )ֻה׳(ׇהְקַט֫

Inf. cstr. ֻה׳( ְקַטלהׇ  ַהְקִטיל ִהְתַקֵּטל ֻקַּטל ַקֵּטל ִהָּקֵטל ְקטֹל( 

Inf. abs. ִנְקטֹל ָקטֹול 
 )ִהָּקטֹל(

 ְקֵטלהׇ  ַהְקֵטל ִהְתַקּטֹל ֻקּטֹל ַקּטֹל
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ms קֵֹטל  
)pass. (ָקטּול 

ל ְמַקֵּטל ִנְקָטל  )ֻמ׳(ְקָטל ׇמ  ַמְקִטיל ִמְתַקֵּטל ְמֻקַּטָ

fs  ֶלת   )קְֹטָלה(קֶֹט֫
)pass. (ְקטּוָלה  

ֶלת  ִנְקֶט֫
 )ִנְקָטָלה(

ֶלת  ְמַקֶּט֫
 )ְמַקֵּטָלה(

ֶלת  ְמֻקֶּט֫
  )ְמֻקָּטָלה(

ֶלת  ִמְתַקֶּט֫
 )ִמְתַקֵּטָלה(

ֶלת  ַמְקֶט֫
 )ַמְקִטיָלה(

ֶלת    )ֻמ׳(ׇמְקֶט֫

mp קְֹטִלים  
)pass. (ְקטּוִלים  

  )ֻמ׳(ׇמְקָטִלים  ַמְקִטיִלים ִמְתַקְּטִלים  ְמֻקְּטִלים ְמַקְּטִלים ִנְקָטִלים

fp קְֹטלֹות  
)pass. (ְקטּולֹות 

  )ֻמ׳(ׇמְקָטלֹות  ַמְקִטילֹות ִמְתַקְּטלֹות  ְמֻקְּטלֹות ְמַקְּטלֹות ִנְקָטלֹות

 


