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Qal Perfect Paradigm Examples (Blank) 

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

3ms דֵבָּכ ָנַתן ָקַטל ןֹטָק  אָצָמ ָׁשַמע ָּבַחר ָעַמד   3ms ָקַטל 

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

2ms ְלָּת �ָּתַת�ָנ ָקַט ְדָּת  �ְנָּתֹט�ָק ָּכַב ְדָּת  �ְרָּת ָעַמ �ְעָּת ָּבַח �ָתאָצ�ָמ ָׁשַמ ְלָּת  � 2ms ָקַט

2fs ָנ ָקַטְלְּת�ְּתַת ְנְּתֹטָק ָּכַבְדְּת  ַעָׁש ָּבַחְרְּת ָעַמְדְּת  �ְּתַמ תאָצָמ   2fs ָקַטְלְּת 

1cs ְלִּתי �ִּתָנ ָקַט �יַת ְדִּתי  �ְנִּתיֹט�ָק ָּכַב ְדִּתי  �ְרִּתי ָעַמ �ְעִּתי ָּבַח �ִתיאָצ�ָמ ָׁשַמ ְלִּתי  � 1cs ָקַט

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

2mp םַתֶּתְנ ְקַטְלֶּתם ְנֶּתםָטְק ְּכַבְדֶּתם  ַמְדֶּתםֲע  ַמְעֶּתםְׁש ְּבַחְרֶּתם  ֶתםאָצְמ   2mp ְקַטְלֶּתם 

2fp ןַתֶּתְנ ְקַטְלֶּתן ְנֶּתןָטְק ְּכַבְדֶּתן  ַמְדֶּתןֲע  ֶתןאָצְמ ְׁשַמְעֶּתן ְּבַחְרֶּתן   2fp ְקַטְלֶּתן 

1cp ְלנּו �ּוּנָנַת� ָקַט ְדנּו  �ּוּנֹט�ָק ָּכַב ְדנּו  �ְרנּו ָעַמ �ְענּו ָּבַח �נּואָצ�ָמ ָׁשַמ ְלנּו  � 1cp ָקַט

 

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

3ms הָנָּב ָקַטל אֵרָי ָהָיה ָקם ַּתם ָאַרר ָסַבב   3ms ָקַטל 

3fs ְטָלה ְנ ָק� הָתָּב� ְבָבה   ְרָרה ָס� ָּמ ָא� �הַּת  �הָמָק ְיָתה  ְטָלה ָי�%ְרָאה ָה�  3fs ָק�

2ms ְלָּת �ָתיִנ�ָּב ָקַט  �ֹוָתַסּב  �ֹוָתָאר  �ֹוָתַּתּמ  �ָּתְמַק יָתָה  �ִי אָתָי  �ֵר ְלָּת  � 2ms ָקַט

2fs תיִנָּב ָקַטְלְּת ֹותַסּב  ֹותָאר  ֹותַּתּמ  ְּתְמַק  ִייתָה  אתָי  �ֵר  2fs ָקַטְלְּת 

1cs ְלִּתי �יִתיִנ�ָּב ָקַט  �יֹוִתַסּב  �ֹוִתיָאר  �יֹוִתַּתּמ  �ִּתיְמַק יִתָה  �יִי אִתָי  �יֵר ְלִּתי  � 1cs ָקַט

3cp ְטלּו נּוָּב ָק� ְבבּו  ְררּו ָס� ּמ ָא� �ּוַּת  �ּומָק ּויָה  ְטלּו ָי�%ְראּו   3cp ָק�

2mp םֶתִניְּב ְקַטְלֶּתם םֹוֶתַסּב  ֹוֶתםרָא  םֹוֶתַּתּמ  ֶּתםְמַק  םֱהִייֶת  םֵראֶתְי   2mp ְקַטְלֶּתם 

2fp ןֶתיִנְּב ְקַטְלֶּתן ןֹוֶתַסּב  ֹוֶתןרָא  ןֹוֶתַּתּמ  ֶּתןְמַק  ןֱהִייֶת  ןֵראֶתְי   2fp ְקַטְלֶּתן 

1cp ְלנּו �נּויִנ�ָּב ָקַט  �נּוֹוַסּב  �ֹונּוָאר  �נּוֹוַּתּמ  �נּוְמַק יָה  �נּוִי אָי  �נּוֵר ְלנּו  � 1cp ָקַט
 


