 1וַי ֹּאמֶ ר

הּוא ָאמַ ר

He said

ַ 2ו ֵּילֶך

הּוא הָ לַך

He went

ַ 3וי ִַּקח

הּוא ל ַָקח

He took

ַ 4ויִּבֶ ן

הּוא בָ נָה

He built

ַ 5וי ְִּׁקרא

הּוא ָק ָרא

ַ 6ויִּסַ ע

הּוא נָסַ ע

ַ 7וי ְִּׁהי

הָ יָה/הּוא הָ יָה

ַ 8וי ֵֶּרד

הּוא י ַָרד

He went down

ַ 9ויְׁצַ ו

הּוא צִ ּוָה

He commanded

ַ 10ויַעַ ל

הּוא עָ לָה

He went up

)He called (named
He traveled
It/he was

ַ 11ויִּשא

הּוא נָשָ א

He carried

ַ 12וי ְַׁרא

הּוא ָר ָאה

He saw

ַ 13ויִּבְׁ חַ ר

הּוא בָ חַ ר

He chose

 14וַיב ֹּא

הּוא בָ א

He came

ַ 15ויֵּשֶ ב

הּוא יָשָ ב

)He sat (lived

ַ 16ויֵּצֵּ א

הּוא יָצָ א

He went out

ַ 17ו ִּי ְׁשמַ ע

הּוא שָ מַ ע

He heard

ַ 18ויְׁדַ בֵּ ר

הּוא ִדבֵּ ר

He spoke

ַ 19ויֵּרא

הּוא נ ְִר ָאה

 20וַירץ

הּוא ָרץ

He was seen
He ran

They went out

ַ 1ויֵּצְׁ אּו

הֵּ ם יָצְ אּו

 2וַיבֹּאּו

הֵּ ם בָ אּו

They came

ַ 3וי ְִּׁראּו

הֵּ ם ָראּו

They saw

ִּשלְׁחּו
ַ 4וי ְׁ

הֵּ ם שָ לְחּו

They sent

ַ 5וי ְִּׁקחּו

הֵּ ם ל ְָקחּו

They took

ַ 6ו ֵּילְׁכּו

הֵּ ם הָ לְכּו

They went

ֹּאמרּו
 7וַי ְׁ

הֵּ ם ָא ְמרּו

They said

 8וַיקֻ מּו

הֵּ ם ָקמּו

 9וַי ֹּאכְׁ לּו

הֵּ ם ָאכְ לּו

They ate

ַ 10וי ְִּׁק ְׁראּו

הֵּ ם ָק ְראּו

)They called (named

They got up

 1וַת ֹּאמֶ ר

ִהיא ָא ְמ ָרה

She said

 2ו ִַּת ַקח

ִהיא ל ְָקחָ ה

She took

 3ו ִַּת ֵּתן

ִהיא נ ְָתנָה

She gave

 4ו ַַתהַ ר

ִהיא הָ ְר ָתה

She got pregnant

 5ו ֵַּת ֶרא

ִהיא ָראֲ ָתה

She saw

ַ 6ותב ֹּא

ִהיא בָ ָאה

She came

 7ו ֵַּתלֶך

ִהיא הָ ְלכָה

She went

8

ו ִַּת ְׁשמַ ע

ִהיא שָ ְמעָ ה

She heard

9

ַו ַתעַ ׂש

ִהיא עָ ְש ָתה

She did
She got up

 10וַתקם

ִהיא ָקמָ ה

 11ו ִַּתבְׁ ַרח

ִהיא בָ ְרחָ ה

She ran away

 12ו ִַּת ְׁקרא

ִהיא ָק ְר ָאה

)She called (named

