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Biblical Hebrew Grammar for Beginners 

Accents:  Exercise 
 
Print out this page.  For answers, check here. 

Identify the disjunctive accents etnach, zakef, and revia in the text below, an excerpt 

from Genesis 1.    You should find seven instances of the etnach, nine of zakef, and four 

of revia. 

 

ר  ֱא  ו ֹּ֣י  מֶמ ֹוְך  ִ֔ה  ֹל ַו  יעַו ְבת  ִ֖ י ָרקִ֔ה ִ֥ י  יִ֔הםָ    ַו ים יְ ִ֔ה יִ֔הם׃  יל ִ֔ה  מַו ְ  ִ֔הי ִ֔ה  יִ֔הם ָלָמָֽ ִ֖ ין מַו ִ֥  זב 

יעַוַ֒  ת־ָ ָָֽרקִ֔ה י֮ם  ֶמ ֹל ִ֔ה ׂש  ֱא עַו ת ל     ַו ַו ְ  ַו ַו  חַו תַו  ֙ר מִ֔ה יִ֔ה֙ם ֲ שֶמ ין  ַו ַוַּ֨ ֵּ֤ ין  יעַו קִ֔ה  ָלָֽרָ  ב  ּו   

ל ַו   ַו  עַו  ר מ  ִ֖ ָֽן׃  יעַו קִ֔ה  ָלָֽרָ  יִ֔הם ֲ שֶמ י־כ  ָֽיְ ִ֔ה יעַו  ַו ִ֔הקְ  ח ַו ִ֖ ָרקִ֔ה ים ָלָֽ ִ֛ ֹל ִ֔ה  יִ֔הםָמ  שָ ָרָ֧   ֱא

ָֽי׃  נִ֔ה ֹום ש  ר יִ֥ קֶמ ֹּ֣יִ֖ י־  ָֽיְ ִ֔ה רֶמ   ַו ִ֥ י־עֶמ ָֽיְ ִ֔ה ֹל ט ַו ר  ֱא ֹּ֣י  מֶמ יִ֔ה֙ם  ִ֔ה   ַו  ָשמַוַּ֨ ת  ַו חַו ֵּ֤ תַו יִ֔הם מִ֔ה ּו  ַו ַוַּ֜ ים יִ֔הָק ַּ֨

ֹום  ֶמ  ל־ָמק  ִ֖   ַו ַובָ ָח   ֶמ ָר ֶמ ָֽ ָֽן׃ ָש     ְת  י־כ  ָֽיְ ִ֔ה ים  י   ַו ֵּ֤ ֹל ִ֔ה ץ  ֶמ  ׀ לַו ַוָבָש֙   ַו ִ֔הְקָרַּ֨   ֱא רֶמ

יִ֔הם ָקָר   יַו  ִ֖ ְק  ִ֥   ַו ַו ֹו ׃  ִ֔ה  ּוְלמִ֔ה ים כִ֔הי־טָֽ ִ֖ ֹל ִ֔ה ְר   ֱא ִ֥ ר  יאים  ַו ַו ֹּ֣י  מֶמ ֹל ַו  ֵּ֤   ים ִ֔ה   ֱא ְ ש  ָֽ תַו

֙ץ  רֶמ יעַו  ֶמ  ָ ָ ַּ֨ ְזרִ֔ה  ׂשֶמ  מַו ֙י זֶמ  שֶמ  ע ֵ֚ ׂשֶמ  ְפרִ֔ה ֹּ֣יֵּ֤ י ע ץ ְפרִ֔הִ֞ ע ע   ירַו ֹו ֹונ  ְלמִ֔ה ר זַוְרעֹו־ ִ֖ ִ֥  ֲ שֶמ

ל־ ָ  ָֽן׃ ָ   עַו י־כ  ָֽיְ ִ֔ה ץ  ַו ֙ע  יברֶמ רַו יעַו זֶמַּ֨ ֵּ֤ ְזרִ֔ה ׂשֶמ  מַו שֶמ  ע   ץ  ֶמֶּ֠ רֶמ י ַותֹוצ ַּ֨  ָ ָ ַּ֜ ץ   ּונ   ְלמִ֔ה ָ֧  ְע 

ֹו  ר זַוְרעֹו־ ִ֖ ִ֥ י ֲ שֶמ ִ֛ ׂשֶמ ־ְפרִ֔ה ֹּ֣יָֽ יע ֹו ׃   ּונ   ְלמִ֔ה ים כִ֔הי־טָֽ ִ֖ ֹל ִ֔ה ְר   ֱא ִ֥ רֶמ   יג ַו ַו ִ֥ י־עֶמ ָֽיְ ִ֔ה  ַו

י׃ ָֽ ישִ֔ה ֹום ְשלִ֔ה ר יִ֥ קֶמ ֹּ֣יִ֖ י־  ָֽיְ ִ֔ה    ַו
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