
 

© Esther Raizen, The University of Texas at Austin, 2007-2009 
 

Biblical Hebrew Grammar for Beginners 

The Conjunction “and”:  Exercise 1, Key to Answers 

[Instructions: Identify the conjunction with a verb ( וַו) in the following passage, an excerpt from 

Genesis 1.  You should find 5 instances:] 

ׂש ֱאֹלִהים ֶאתוַו  טז עַו אֹא -יַו נֵני הַו ְׁש ִלים ֶאת ְׁש דֹא גְׁש דֹאל -רֹאת הַו גָּ אוֹאר הַו הַו ָּ
ֶאת ם וְׁש יוֹא ֶ ֶלת הַו ֶממְׁש ת -לְׁש אֵנ ה וְׁש לָּ יְׁש לַו ֶ ֶלת הַו ֶממְׁש ן לְׁש טֹא קָּ אוֹאר הַו הַו ָּ

ִבים כָּ ּכוֹא לוַו  יז . הַו ִאיר עַו הָּ ִים לְׁש מָּ שָּ ִקיעַו הַו ם ֱאֹלִהים ִברְׁש תָּ ן אֹא ָאֶרץ-ִיתֵנ  . הָּ
ִדיל בֵנ  יח בְׁש הַו לָּה  לְׁש יְׁש לַו יוֹאם  בַו ִלמְׁש ֹאל בַו ֶ ְךוְׁש חֹא ין הַו ר  בֵנ אוֹא א וַו ; ין הָּ יַורְׁש

ִהיוַו  יט . טוֹאב-ֱאֹלִהים ִּכי ִהיוַו ֶעֶרב -יְׁש ִביִעי-יְׁש  . בֹאֶקר יוֹאם רְׁש

 

The Conjunction “and”:  Exercise 2, Key to Answers 

[instructions: Identify the conjunction “and” in its two common variants,  וְׁש and  , in the same 

passage.  You should find 6 instances.]   

ׂש ֱאֹלִהים ֶאת טז עַו יַו ִלים ֶאת-וַו דֹא גְׁש רֹאת הַו אֹא נֵני הַו ְׁש ר - ְׁש אוֹא דֹאלהַו ָּ גָּ  הַו
ם  יוֹא ֶ ֶלת הַו ֶממְׁש לָּה -ֶאתוְׁש לְׁש יְׁש לַו ֶ ֶלת הַו ֶממְׁש ן לְׁש טֹא קָּ אוֹאר הַו ת וְׁש הַו ָּ אֵנ

ִבים כָּ ּכוֹא ִאיר  יז . הַו הָּ ִים לְׁש מָּ שָּ ִקיעַו הַו ם ֱאֹלִהים ִברְׁש תָּ ן אֹא ִיתֵנ לוַו ָאֶרץ-עַו  . הָּ
ם וְׁש  יח יוֹא לָּה  ִלמְׁש ֹאל בַו יְׁש לַו ר  בַו אוֹא ין הָּ ִדיל בֵנ בְׁש הַו ֶ ְך לְׁש חֹא ין הַו א ; בֵנ יַורְׁש וַו

ִהי יט . טוֹאב-ֱאֹלִהים ִּכי יְׁש ִהי-וַו יְׁש ִביִעי-ֶעֶרב וַו  . בֹאֶקר יוֹאם רְׁש

 


