
Aula 72 – Paradigmas para Verbos פ''א  

Qal Perfeito, Tipo 1 e Tipo 2 

 

 
Pessoa Gênero Singular Plural 

3 

m ָאַסף 
ַספ ּוָאָֽ  

f ְספ הָאָֽ  

2 

m ְְפ ָתְָאַסַ֫ םֲאַספְְ  תֶּ  

f ְְְתְָאַספ ןֲאַספְְ  תֶּ  

1 c ְְפ יָאַסַ֫ תִּ פְְ  נּוָאַסַ֫  

Os verbos fracos פ’’א são divididos em dois 

tipos: o Tipo 1 é formado pela maioria dos 

verbos que começam com א. Esses verbos, 

em sua maioria, seguem as mudanças 

comuns a verbos I-guturais. O Tipo 2 tem 

apenas 5 raízes, embora essas raízes são 

desproporcionalmente mais freqüentes do 

que as raízes do Tipo 1 no hebraico bíblico. 

Elas são: אמר (dizer, falar), כלא  (comer, 

devorar, consumir), בדא  (perecer, destruir), 

בהא  (estar disposto, querer, desejar) e פהא  

(assar). Verbos Tipo 2 seguem suas próprias 

mudanças. 

 

Os paradigmas a seguir não são completos, 

mas mostram as principais mudanças que 

ocorrem com verbos פ’’א tipo 1 e tipo 2. Não 

é preciso memorizar os paradigmas, mas é 

necessário estar pronto a reconhecer as 

principais mudanças dos verbos fracos com 

raízes פ’’א. 

ְ ָ 



Qal Imperfeito, Tipo 1 e Tipo 2 

 

Pessoa Gênero 
Tipo 1 Tipo 2 

Singular Plural Singular Plural 

3 

m ְֶּסֹףאְֶּי ּוַאְספיְַ   ְֹ ַמראי  ְֹ ּואְמרי  

f ְֶּסֹףא ְת פְְתְֶּ  סַֹ֫ ָנהא   ְֹ אַמרת  ְֹ ְרְת ָנהאַמַ֫  

2 

m ְֶּסֹףא ְת ּוַאְספַתְ   ְֹ אַמרת  ְֹ ּואְמרת  

f ְיַאְסְפַת פְְתְֶּ  סַֹ֫ ָנהא   ְֹ יאְמְרת  ְֹ ְרְת ָנהאַמַ֫  

1 c ְֶּסֹףא א  סֹףנְֶּ  א  ַמראְֹ   ְֹ ַמראנ  

 

 

ְִּ  ְִּ  



Qal Imperfeito consecutivo, Tipo 2 

 

1 2f 2m 3f 3m 

ֹאַמרוְָ  ְֹ יַות אְמרִּ  ְ ַֹ֫ רַות אמֶּ  ְ ַֹ֫ רַות אמֶּ  ְַֹ֫ רַוי אמֶּ  

ְרָנה ַונֹאַמר ְרָנה ַותֹאְמרּו ַותֹאַמַ֫  ַותֹאְמרּו ַותֹאַמַ֫
 

Qal Imperativos    Qal Particípio Passado 

Tipo 1 e Tipo 2     Tipo 2 

 

 

Gênero Singular Plural 

m ים ָאמּור  ֲאמּורִּ

f ֲאמּורֹות ֲאמּוָרה 

Gênero Singular Plural 

m סֹף ְספּו א   אִּ

f י ְספִּ ְפָנה אִּ סַֹ֫  א 


