Aula 81 – Paradigmas Verbo Pual Forte
Pual Perfeito
Pessoa Gênero
O tronco Pual é o tronco hebraico que
expressa uma ação intensiva em uma voz
passiva. Como já vimos com o tronco Piel, a
ação intensiva do Pual pode ser expressada
de várias maneiras. Porém, o Pual expressará
uma voz passiva, de tal maneira que o seu
sujeito sempre receberá a ação, em vez de
fazê-la.
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O padrão vocálico para o Pual Perfeito (à
direita) é:
a u
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Note que o tronco Pual é mais consistente
do que o Piel na sua vogal tronco, já que o
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ֻק ַּטל
ֻק ְּט ָלה

Plural

ֻק ְּטלּו

ת
ָָּ ֻק ַּט ְּל ֶּתם ֻק ַַּּ֫ט ְּל
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ֻק ַַּּ֫ט ְּל ִּתי

ֻק ַַּּ֫ט ְּלנּו

patach (ַ
ַָּּ ) aparece em todos os PGNs,
menos o 3fs e 3cp, que terminam com
vogais e assim reduzem o patach a um
sheva (ַ
ְָּּ ).

Singular

Pual Imperfeito
Pessoa Gênero
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יְּ ֻק ַּטל

Plural

יְּ ֻק ְּטלּו

A conjugação Imperfeita no Pual leva um
sheva (ַ
ְָּּ ) debaixo do seu prefixo, como o
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Singular

ְּת ֻק ַַּּ֫ט ְּלנָ ה ְּת ֻק ַּטל
ְּת ֻק ְּטלּו ְּת ֻק ַּטל

tronco Piel. Todas as demais conjugações,
incluindo o particípio, seguirão o padrão do
Piel Imperfeito.
O Pual Imperfeito seguirá o seguinte padrão
vocálico:
P
a u Ə
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ְּת ֻק ַַּּ֫ט ְּלנָ ה ְּת ֻק ְּט ִּלי
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נְּ ֻק ַַּּ֫ט ְּלנָ ה ֲא ֻק ַּטל

O único PGN que foge do hireq inicial do
Pual Imperfeito é o 1cs, como acontece
com o Piel, porque o Aleph, sendo uma
consoante gutural, prefere um hateph
patach a um sheva.

Pual Particípio
Gênero
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Singular

Plural

ְּמ ֻק ָט ִּלים ְּמ ֻק ָטל
ְּמ ֻק ָטלֹות ְּמ ֻק ֶַּּ֫ט ֶּלת
O tronco Pual não tem nenhuma
ocorrência do imperativo, e apenas
uma ocorrência de cada infinitivo ( ֻענֹות,
o infinitivo construto da raíz ענה, e גֻ נֹּב, o
infinitivo absoluto da raíz )גנב. Assim,
aprenderemos apenas o Particípio Pual.
Note que, em vez do patach (ַ
ַָּּ ) que há
na conjugação imperfeita, o Pual
Particípio prefere um qamets (ַ
ָָּ ), que
não é reduzido no mp ou fp.

