
Persoonlijk voornaamwoord
enkelvoud meervoud

3 m. aWh hu ‘hij’ µhe hem / hM;he‰ hemmā ‘zij’
3 vr. ayhi hī ‘zij’ hN:he‰ hennā ‘zij’
2 m. hT;a' ’attā ‘jij’ µT,a' ’attèm ‘jullie’
2 vr. T]a' ’at ‘jij’ ÷T,a' ’attèn ‘jullie’
1 m. & vr. ynIa} ’anī / ykinOa; ’ānochī ‘ik’ Wnj]n"�a} ’anahnu ‘wij’

Aanwijzend voornaamwoord (met lidwoord)
m.enk vr. enk. m. meerv. vr. meerv.

dichtbij hZ<h' hazzè ‘deze’ taZOh hazzot ‘deze’ hL,ae‰h; hā’ellè ‘deze’ hL,ae‰h; hā’ellè ‘deze’
veraf aWhh' hahu ‘die’ ayhih' hahī ‘die’ µheh; hāhem ‘die’ hN:he‰h; hāhennā ‘die’

Vragend voornaamwoord Vraagwoord Lidwoord
ymi mī, ‘wie?’ hm; mā, ‘wat?’ h} ha ‘?’ h' ha ‘de, het’

Het naamwoord
enkelvoud meervoud dualis

m. st.abs. sWs sus 
     ‘een hengst’

µysiWs susīm 
     ‘hengsten’

µyIl'‰gÒr" raglajim 
     ‘twee benen’

m. st.constr. sWs sus 
     ‘hengst van’

yseWs suse 
     ‘hengsten van’

ylegÒr" ragle 
     ‘twee benen van’

vr. st.abs. hs;Ws susā*
     ‘een merrie’

twOsWs susot 
     ‘merries’

vr. st.constr. ts'Ws susat 
     ‘merrie van’

twOsWs susot 
     ‘merries van’

*Vrouwelijke uitgang ook wel een t, bijv. lfeqo  qotel, ‘dodend’, vr. tl,f‰,qo  qotèlèt.

Naamwoord met suffixen (bezittelijk voornaamwoord)
suffix van: naamwoord in enkelvoud naamwoord in meervoud
3 m. enk. wOsWs (soms hsoWs) suso

     ‘zijn hengst’
wys;Ws susāw
     ‘zijn hengsten’

3 vr. enk. Hs;Ws susāh
     ‘haar hengst’

h;ys,‰Ws susèhā
     ‘haar hengsten’

2 m. enk. òs]Ws susechā
     ‘jouw (m.) hengst’

òys,‰Ws susèchā
     ‘jouw (m.) hengsten’

2 vr. enk. JseWs susech
     ‘jouw (vr.) hengst’

JyIs'‰Ws susajich
     ‘jouw (vr.) hengsten’

1 m. & vr. enk. ysiWs susī
     ‘mijn hengst’

ys'Ws susaj
     ‘mijn hengsten’

3 m.meerv. µs;Ws susām
     ‘hun (m.) hengst’

µh,yseWs susehèm
     ‘hun hengsten’

3 vr. meerv. ÷s;Ws susān
     ‘hun (vr.) hengst’

÷h,yseWs susehèn
     ‘hun (vr.) hengsten’

2 m. meerv. µk,s]Ws susechèm
     ‘jullie (m.) hengst’

µk,yseWs susechèm
     ‘jullie (m.) hengsten’

2 vr. meerv. ÷k,s]Ws susechèn
     ‘jullie (vr.) hengst’

÷k,yseWs susechèn
     ‘jullie (vr.) hengsten’



1 m. & vr. mv. Wnse‰Ws susenu
     ‘onze hengst’

Wnyse‰Ws susenu
     ‘onze hengsten’

Suffixen aan werkwoorden: 1 enk. ynI -nī in plaats van -ī; 2 m.enk. ook -èkkā; 3
m.enk. ook -w, -hu, -ènnu; 3 vr.enk. ook -ènnā.

Het werkwoord: perfectum van de qal
enkelvoud meervoud

3 m. lf'q; qātal
     ‘hij doodde’

Wlf]q; qātelu
     ‘zij doodden’

3 vr. hl;f]q; qātelā
     ‘zij doodde’

Wlf]q; qātelu
     ‘zij doodden’

2 m. T;l]f'‰q; qātaltā
     ‘jij (m.) doodde’

µT,l]f'q] qetaltèm
      ‘jullie (m.) doodden’

2 vr. T]l]f'q; qātalt
     ‘jij (vr.) doodde’

÷T,l]f'q] qetaltèn
     ‘jullie (vr.) doodden’

1 m. & vr. yTil]f'‰q; qātaltī
     ‘ik doodde’

Wnl]f'‰q; qātalnu
     ‘wij doodden’

N.B. we en perf. (en klemtoon op -tā en -tī in 2 m. en 1 enk.): perf. consecutivum.

Imperfectum van de qal
enkelvoud meervoud

3 m. lfoq]yI jiqtol
‘hij zal doden’

Wlf]q]yI jiqtelu*
‘zij (m.) zullen doden’

3 vr. lfoq]Ti tiqtol
     ‘zij zal doden’

hn:lfo�q]Ti tiqtolnā
     ‘zij (vr.) zullen doden’

2 m. lfoq]Ti tiqtol
     ‘jij (m.) zult doden’

Wlf]q]Ti tiqtelu*
     ‘jullie (m.) zullen doden’

2 vr. ylif]q]Ti tiqtelī*
     ‘jij (vr.) zult doden’

hn:lfo�q]Ti tiqtolnā
     ‘jullie (vr.) zullen doden’

1 m. & vr. lfoq]a, ’ èqtol**
     ‘ik zal doden’

lfoq]nI niqtol**
     ‘wij zullen doden’

* of met nun paragogicum: ÷ylif]q]Ti tiqtelīn, ÷Wlf]q]yI jiqtelun en ÷Wlf]q]Ti tiqtelun.
** cohortativus: hl;f]q]a, ’ èqtelā

     ‘ik wil doden’
hl;f]q]nI niqtelā
     ‘wij willen doden’

NB. imperf. met wa- en verdubbeling: imperfectum consecutivum = narrativus.

Gebiedende wijs van de qal Onbepaalde wijs qal
enkelvoud meervoud

2 m. lfoq] qetol (of hl;f]qi qitlā)
     ‘dood!’ (tegen m.)

Wlf]qi qitlu
     ‘doodt!’ (tegen m.)

2 vr. ylif]qi qitlī
     ‘dood!’ (tegen vr.)

hn:l]fo�q] qetolnā
     ‘doodt!’ (tegen vr.)

lfoq] qetol (of hl;f]q; qotlā)
‘te doden, (het) doden’
N.B. bij veel zwakke werkw.
op t, bij lamed-he op t/ -ot.
Abs.onb. wijs lfoq; qātol.

Tegenwoordig en verleden deelwoord
tegenwoordig/onvoltooid/actief verleden/voltooid/passief

qal lfeqo qotel ‘dodend! lWfq; qātul ‘gedood’
nif. lf;q]nI niqtāl
alle andere m m- aan het begin van de vorm


