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Biblical Hebrew Grammar for Beginners 

The Definite Article:  Exercise 3 

Print out this page.  For answers, check here. 

Identify the definite article in the following passage, an excerpt from Genesis 1.  Mark the 

default (patach and a lengthened consonant) in one color, and the kamatz and non-lengthened 

consonant in another.  You should find 18 instances of the definite article, 15 of them with the 

default  ַה . 

יֹּאֶמר ֱאֹלִ ים ְיִ י  יד רֹּתוַה מַה  ְמאֹּ ין ִ ְרִ יעַה  ַה ָּׁש יוֹּם ּובֵּ ין  ַה ְבִדיל  ֵּ ִים ְל ַה
ְילָּׁש  לָּׁש יּו ;  ַה תְו ָּׁש תֹּ ֲעִדים ְלאֹּ ִנים ּוְליָּׁשִמים ּוְלמוֹּ רֹּת  טו . ְושָּׁש יּו ִלְמאוֹּ ְו ָּׁש

ל ִאיר עַה ִים ְל ָּׁש מַה ָאֶרץ-ִ ְרִ יעַה  ַה ָּׁש ְיִ י;  ָּׁש ן-וַה ׂש ֱאֹלִ ים ֶאת טז . כֵּ עַה יַה ְשנֵּי -וַה
ִלים ֶאת ְגדֹּ רֹּת  ַה ְמאֹּ ר - ַה אוֹּ מָּׁש גָּׁש  ַה ם ְוֶאת דֹּל ַה יוֹּ ר -ְלֶמְמֶשֶלת  ַה אוֹּ מָּׁש  ַה

ִבים כָּׁש ּכוֹּ ת  ַה ְילָּׁש  ְואֵּ לַה ן ְלֶמְמֶשֶלת  ַה טֹּ קָּׁש ם ֱאֹלִ ים ִ ְרִ יעַה  יז .  ַה תָּׁש ן אֹּ ִיתֵּ וַה
ל ִאיר עַה ִים ְל ָּׁש מָּׁש ָאֶרץ- ַה ָּׁש ין  יח .  ָּׁש ְבִדיל  ֵּ ְילָּׁש  ּוְל ַה לַה יוֹּם ּובַה ְוִלְמשֹּל  ַה
ֶשְך חֹּ ין  ַה ר ּובֵּ אוֹּ יַה ;  ָּׁש ְיִ י יט . טוֹּב-ְרא ֱאֹלִ ים ִּכיוַה ְיִ י-וַה ם -ֶעֶרב וַה בֶֹּ ר יוֹּ

 . ְרִביִעי

 

The Definite Article:  Exercise 4 

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

Mark the default (patach and a lengthened consonant) in one color, and the kamatz and non-

lengthened consonant in another.   You should find 12 instances of the article (9 of them with 

the default patach)—only 12, one of them following the conjunction  ְו . 

ִני ִמיַהד  לז ִצילֵּ דֹּב  ּוא יַה ֲאִרי ּוִמיַהד  ַה ִני ִמיַהד  ָּׁש ִוד ְי וָּׁש  ֲאֶשר ִ ִצלַה יֹּאֶמר דָּׁש וַה

ֶז  ְפִלְשִתי  ַה אּול ֶאל  ; ַה יֹּאֶמר שָּׁש ְך-וַה י וָּׁש  ִיְ ֶי  ִעמָּׁש ְך וַה ִוד לֵּ אּול  לח. דָּׁש ש שָּׁש ְל ֵּ יַה וַה

ל-ֶאת ֶשת עַה ע ְנחֹּ בַה ן  וֹּ יו ְונָּׁשתַה דָּׁש ִוד מַה ן; וֹּ רֹּאש-דָּׁש תוֹּ ִשְריוֹּ ש אֹּ ְל ֵּ יַה ִוד  לט. וַה ְחגֹּר דָּׁש יַה וַה

ֶלֶכת ִּכי ֹלא-ֶאת יֶֹּאל לָּׁש יו וַה דָּׁש ל ְלמַה עַה ְר וֹּ מֵּ ִוד ֶאלִנ ָּׁש  וַה -חַה אּול ֹלא-יֹּאֶמר דָּׁש  שָּׁש

ֶל  ִּכי ֹלא ִנִ יִתי אֵּ ֶלֶכת  ָּׁש ל לָּׁש יו; אּוכַה לָּׁש עָּׁש ִוד מֵּ ם דָּׁש ְיִסרֵּ דוֹּ  מ .וַה ְ לוֹּ ְ יָּׁש ח מַה ִיקַה  וַה
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יִ  רוַה י-ְבחַה לֻּ ֵּ ִנים ִמן-לוֹּ ֲחִמ ָּׁש  חַה ִעים ֲאֶשר-ֲאבָּׁש רֹּ ם ִ ְכִלי  ָּׁש תָּׁש יָּׁשֶׂשם אֹּ ל וַה נַהחַה לוֹּ - ַה

יַהְל ּוט דוֹּ  ּובַה ְלעוֹּ ְביָּׁש ש; ְו ַה ִיגַה ְפִלְשִתי-ֶאל וַה ב ֶאל מא.  ַה רֵּ ְך ְו ָּׁש ְפִלְשִתי  ֹּלֵּ ֶלְך  ַה יֵּ -וַה

ִוד נָּׁשיו; דָּׁש ִצנָּׁש  ְלפָּׁש א  ַה ׂשֵּ ִאיש נֹּ ִיְרֶא  ֶאת מב .ְו ָּׁש ְפִלְשִתי וַה ט  ַה יַה ֵּ ִיְבזֵּ ּו-וַה ִוד וַה    דָּׁש

ִני ִעם-ִּכי ר ְוַאְדמֹּ יָּׁש  נַהעַה ְרֶא - ָּׁש ְפִלְשִתי ֶאל מג. ְיפֵּ  מַה יֹּאֶמר  ַה ִכי-וַה ִוד ֲ ֶכֶלב ָאנֹּ  דָּׁש

א-ִּכי תָּׁש  בָּׁש ת-אַה ְ לוֹּ מַה י  ַה לַה ְפִלְשִתי ֶאת; אֵּ ל  ַה לֵּ ְי ַה יו-וַה אֹל ָּׁש ִוד  ֵּ  .דָּׁש

 

 


