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Qal Perfect Paradigm Examples 

 Strong III-תתתת / ננננ Tsere Stative Holem Stative I-Guttural II-Guttural III-עעעע/חחחח III-אאאא Strong  

3ms 3 ָקַטל ָמָצא ָׁשַמע ָּבַחר ָעַמד ָקֹטן ָּכֵבד ָנַתן ָקַטלms 

3fs ְטָלה ְבָדה ָנ�ְתָנה ָק� ְטָנה ָּכ� ְמָדה ָק� ֲחָרה ָע� ְמָע ָּב� הָׁש� ְצָאה  ְטָלה ָמ�  3fs ָק�

2ms ְלָּת �ָּת ָקַט �ְדָּת ָנַת �ְנָּת ָּכַב �ְדָּת ָקֹט �ְרָּת ָעַמ �ְעָּת ָּבַח �אָת ָׁשַמ �ְלָּת ָמָצ � 2ms ָקַט

2fs ְּת ָקַטְלְּת �ַעְּת ָּבַחְרְּת ָעַמְדְּת ָקֹטְנְּת ָּכַבְדְּת ָנַת � 2fs ָקַטְלְּת ָמָצאת ָׁשַמ

1cs ְלִּתי �ִּתי ָקַט �ְדִּתי ָנַת �ְנִּתי ָּכַב �ְדִּתי ָקֹט �ְרִּתי ָעַמ �ְעִּתי ָּבַח �אִתי ָׁשַמ �ְלִּתי ָמָצ � 1cs ָקַט

3cp ְטלּו ְבדּו ָנ�ְתנּו ָק� ְטנּו ָּכ� ְמדּו ָק� ֲחרּו ָע� ְמעּו ָּב� ְצאּו ָׁש� ְטלּו ָמ�  3cp ָק�

2mp ַמְעֶּתםְׁש ְּבַחְרֶּתם ֲעַמְדֶּתם ְקָטְנֶּתם ְּכַבְדֶּתם ְנַתֶּתם ְקַטְלֶּתם  2mp ְקַטְלֶּתם ְמָצאֶתם 

2fp 2 ְקַטְלֶּתן ְמָצאֶתן ְׁשַמְעֶּתן ְּבַחְרֶּתן ֲעַמְדֶּתן ְקָטְנֶּתן ְּכַבְדֶּתן ְנַתֶּתן ְקַטְלֶּתןfp 

1cp ְלנּו �ּנּו ָקַט �ְדנּו ָנַת �ּנּו ָּכַב �ְדנּו ָקֹט �ְרנּו ָעַמ �ְענּו ָּבַח �אנּו ָׁשַמ �ְלנּו ָמָצ � 1cp ָקַט

 

 Strong III-הההה Gem Strong Gem Weak1 Gem Weak2 Biconsonantal ָיֵראָיֵראָיֵראָיֵרא ָהָיהָהָיהָהָיהָהָיה Strong  

3ms 3 ָקַטל ָיֵרא ָהָיה ָקם ַּתם ָאַרר ָסַבב ָּבָנה ָקַטלms 

3fs ְטָלה ְנָתה ָק� ְבָבה  ָּב� ְרָרה ָס� ָּמה ָא� �ָמה ַּת �ְיָתה ָק ְטָלה ָי�%ְרָאה ָה�  3fs ָק�

2ms ְלָּת �יָת ָקַט �ֹוָת ָּבִנ �ֹוָתָאר� ַסּב ֹוָת  �ְמָּת ַּתּמ �יָת ַק �אָת ָהִי �ְלָּת ָיֵר � 2ms ָקַט

2fs ֹותָאר ַסּבֹות ָּבִנית ָקַטְלְּת את ָהִיית ַקְמְּת ַּתּמֹות  � 2fs ָקַטְלְּת ָיֵר

1cs ְלִּתי �יִתי ָקַט �ֹוִתי ָּבִנ �ֹוִתיָאר� ַסּב ֹוִתי  �ְמִּתי ַּתּמ �יִתי ַק �אִתי ָהִי �ְלִּתי ָיֵר � 1cs ָקַט

3cp ְטלּו ְבבּו ָּבנּו ָק� ְררּו ָס� ּמּו ָא� �מּו ַּת �ְטלּו ָי�%ְראּו ָהיּו ָק  3cp ָק�

2mp 2 ְקַטְלֶּתם ְיֵראֶתם ֱהִייֶתם ַקְמֶּתם ַּתּמֹוֶתם ָארֹוֶתם ַסּבֹוֶתם ְּבִניֶתם ְקַטְלֶּתםmp 

2fp 2 ְקַטְלֶּתן ְיֵראֶתן ֱהִייֶתן ַקְמֶּתן ַּתּמֹוֶתן ָארֹוֶתן ַסּבֹוֶתן ְּבִניֶתן ְקַטְלֶּתןfp 

1cp ְלנּו �ינּו ָקַט �ֹונּו ָּבִנ �ֹונּוָאר� ַסּב ֹונּו  �ְמנּו ַּתּמ �ינּו ַק �אנּו ָהִי �ְלנּו ָיֵר � 1cp ָקַט
 


