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Biblical Hebrew Grammar for Beginners 

The Definite Article:  Exercise 1, Key 

[Instructions:  Identify the definite article in the following passage, an excerpt from Genesis 1.  

You should find 18 instances of the definite article:] 

ין הַ ִבְרִקיַע  ְמאֹרֹתְיִהי  ַויֹאֶמר ֱאלִֹהים יד ין הַ ָשַמִים ְלַהְבִדיל בֵּ יֹום ּובֵּ
ְוָהיּו ִלְמאֹורֹת  טו  .ְוָשִנים ּוְלָיִמים ּוְלמֹוֲעִדים ְלאֹתֹתְוָהיּו ; ָלְיָלההַ 

ן-ַוְיִהי; ָאֶרץהָ -ָשַמִים ְלָהִאיר ַעלהַ ִבְרִקיַע   ְשנֵּי-ַוַיַעׂש ֱאלִֹהים ֶאת טז  .כֵּ
ָמאֹור הַ -יֹום ְוֶאתהַ ְלֶמְמֶשֶלת  ָגדֹלהַ ָמאֹור הַ -ְגדִֹלים ֶאתהַ רֹת ְמאֹהַ 
ת הַ ָפטֹן ְלֶמְמֶשֶלת הַ  ן אָֹתם ֱאלִֹהים ִבְרִקי יז  .ּכֹוָכִביםהַ ַלְיָלה ְואֵּ ַע ַוִיתֵּ
ין ְוִלְמשֹל ַביֹום ּוַבַלְיָלה ּוְלַהְבִדיל בֵּ  יח  .ָאֶרץהָ -ָשָמִים ְלָהִאיר ַעלהַ 
ין הָ  בֶֹקר -ֶעֶרב ַוְיִהי-ַוְיִהי יט  .טֹוב-ַוַיְרא ֱאלִֹהים ִּכי; חֶֹשְך הַ אֹור ּובֵּ

  .יֹום ְרִביִעי

 

The Definite Article:  Exercise 2, Key 

[Instructions:  Identify the definite article in the following passage, an excerpt from I Samuel 17.  

You should find 13 instances of the article—only 13, one of them following the conjunction  ְו :] 

ִני ִמַיד הַ ֲאִרי ּוִמַיד הָ ַויֹאֶמר ָדִוד ְיהָוה ֲאֶשר ִהִףַלִני ִמַיד  לז דֹב הּוא ַיִףילֵּ

ְך ַויהָוה ִיְהֶיה ִעָמְך -ַויֹאֶמר ָשאּול ֶאל  ;ֶזההַ ְעִלְשִתי הַ  ש ָשא לח. ָדִוד לֵּ ּול ַוַיְלבֵּ

ש אֹתֹו ִשְריֹון; רֹאשֹו-ָדִוד ַמָדיו ְוָנַתן קֹוַבע ְנחֶֹשת ַעל-ֶאת ַוַיְחגֹר  לט. ַוַיְלבֵּ

ַעל ְלַמָדיו ַויֶֹאל ָלֶלֶכת ִּכי לֹא-ָדִוד ֶאת  ָשאּול לֹא-אֶמר ָדִוד ֶאלִנָסה ַויֹ-ַחְרבֹו מֵּ

ֶלה ִּכי לֹא ִנִסיִתי ָעָליו; אּוַכל ָלֶלֶכת ָבאֵּ ם ָדִוד מֵּ  ַוִיַפח ַמְקלֹו ְבָידֹו מ .ַוְיִסרֵּ

י-ַוִיְבַחר לֹו -רִֹעים ֲאֶשרהָ ַנַחל ַוָיֶׂשם אָֹתם ִבְכִלי הַ -ֲאָבִנים ִמן-לֹו ֲחִמָשה ַחֺלקֵּ

ב ֶאלהַ ַויֵֶּלְך  מא. ְעִלְשִתיהַ -ֶאל ַוִיַגש; ְבָידֹוְוַקְלעֹו  ּוַבַיְלקּוט ְך ְוָקרֵּ -ְעִלְשִתי הֹלֵּ

א הָ וְ ; ָדִוד ט  מב .ִףָנה ְלָפָניוהַ ִאיש נֹׂשֵּ    ָדִוד ַוִיְבזֵּהּו-ְעִלְשִתי ַוִיְרֶאה ֶאתהַ ַוַיבֵּ
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ה ַמְרֶאה-ָהָיה ַנַער ְוַאְדמִֹני ִעם-ִּכי ָדִוד ֲהֶכֶלב -ְעִלְשִתי ֶאלהַ ר ַויֹאֶמ  מג. ְיפֵּ

ַלי ַבַמְקלֹות-ַאָתה ָבא-ִּכי ָאנִֹכי ל ; אֵּ אלָֹהיו-ְעִלְשִתי ֶאתהַ ַוְיַקלֵּ  .ָדִוד בֵּ

 

 

 


