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Biblical Hebrew Grammar for Beginners 

The Definite Article and the Interrogative heh:  Exercise 

Print out this page.  For answers, check here. 

In the following passage, an excerpt from the first chapter of Job , identify the definite article and the 

interrogative heh, marking them in different colors.   Ignore articles combined with prepositions.  You 

should find two instances of the interrogative heh, twenty instances of the article, and one instance of 

an interrogative heh which, with the knowledge that you have at this point, you cannot distinguish from 

the article.   

 .ַוָּיבֹוא ַגם ַהָשָטן ְבתֹוָכם; ַוָּיֹבאו ְבֵני ָהֱאֹלִהים ְלִהְתַיֵסב ַעל ְיהָוה ַוְיִהי ַהּיֹום ו
ַוַּיַען ַהָשָטן ֶאת ְיהָוה ַוֹּיאַמר ִמּׁשוט ; ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל ַהָשָטן ֵמַאִין ָתֹבא ז

 ; ֶאל ַהָשָטן ֲהַשְמָת ִלְבָך ַעל ַעְבִדי ִאּיֹובַוֹּיאֶמר ְיהָוה  ח. ָבָאֶרץ וֵמִהְתַהֵלְך ָבה
ַוַּיַען ַהָשָטן ֶאת  ט .ִכי ֵאין ָכֹמהו ָבָאֶרץ ִאיׁש ָתם ְוָיָׁשר ְיֵרא ֱאֹלִהים ְוָסר ֵמָרע

ֲהֹלא ַאָתה ַשְכָת ַבֲעדֹו וְבַעד ֵביתֹו  י .ַהִחָמם ָיֵרא ִאּיֹוב ֱאֹלִהים; ְיהָוה ַוֹּיאַמר
ְואוָלם  יא. ַמֲעֵשה ָיָדיו ֵבַרְכָת וִמְקֵנהו ָנַרץ ָבָאֶרץ; ִמָןִביב וְבַעד ָכל ֲאֶׁשר לוֹ 

ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל  יב .ִאם ֹלא ַעל ָנֶניָך ְיָבְרֶכ ָ  ;ְׁשַלח ָנא ָיְדָך ְוַגע ְבָכל ֲאֶׁשר לוֹ 
ֵמִעם ְנֵני  ַוֵּיֵצא ַהָשָטן; ַאל ִתְׁשַלח ָיֶדָך ַרק ֵאָליו ַהָשָטן ִהֵמה ָכל ֲאֶׁשר לֹו ְבָיֶדָך

 .וָבָניו וְבֹנָתיו ֹאְכִלים ְוֹׁשִתים ַיִין ְבֵבית ֲאִחיֶהם ַהְבכֹור; ַוְיִהי ַהּיֹום יג. ְיהָוה
ַהָבָקר ָהיו ֹחְרׁשֹות ְוָהֲאֹתנֹות ֹרעֹות ַעל ; וַמְלָאְך ָבא ֶאל ִאּיֹוב ַוֹּיאַמר יד

ָוִאָםְלָטה ַרק ֲאִני ; ַוִתֹנל ְׁשָבא ַוִתָעֵחם ְוֶאת ַהְמָעִרים ִהכו ְלִפי ָחֶרב טו .ְיֵדיֶהם
עֹוד ֶזה ְמַדֵבר ְוֶזה ָבא ַוֹּיאַמר ֵאׁש ֱאֹלִהים ָנְפָלה ִמן  טז .ְלַבִדי ְלַהִגיד ָלְך

 .ה ַרק ֲאִני ְלַבִדי ְלַהִגיד ָלְךָוִאָםְלטָ  ;ַהָּׁשַמִים ַוִתְבַער ַבֹסאן וַבְמָעִרים ַוֹתאְכֵלם
עֹוד ֶזה ְמַדֵבר ְוֶזה ָבא ַוֹּיאַמר ַכְשִדים ָשמו ְׁשֹלָׁשה ָראִׁשים ַוִּיְפְׁשטו ַעל  יז

ְלַהִגיד  ָוִאָםְלָטה ַרק ֲאִני ְלַבִדי; ַהְגַמִלים ַוִּיָעחום ְוֶאת ַהְמָעִרים ִהכו ְלִפי ָחֶרב
ָבֶניָך וְבנֹוֶתיָך ֹאְכִלים ְוֹׁשִתים ַיִין ְבֵבית  ; ה ְמַדֵבר ְוֶזה ָבא ַוֹּיאַמרַעד זֶ  יח .ָלְך

ַוִּיַגע ְבַאְרַבע ִנמֹות  ְוִהֵמה רוַח ְגדֹוָלה ָבָאה ֵמֵעֶבר ַהִםְדָבר יט .ֲאִחיֶהם ַהְבכֹור
ַוָּיָקם  כ. ַרק ֲאִני ְלַבִדי ְלַהִגיד ָלְך ָוִאָםְלָטה; ַוָּימותו ַהַבִית ַוִּיֹנל ַעל ַהְמָעִרים

ַוֹּיאֶמר ָעֹרם  כא. ַוִּיֹנל ַאְרָצה ַוִּיְׁשָתחו; ִאּיֹוב ַוִּיְקַרע ֶאת ְמִעלֹו ַוָּיָגז ֶאת ֹראׁשוֹ 
ְיִהי ֵׁשם ְיהָוה ; ְיהָוה ָנַתן ַויהָוה ָלָקח ָיָצִתי ִמֶבֶטן ִאִםי ְוָעֹרם ָאׁשוב ָׁשָםה

 .ְוֹלא ָנַתן ִתְפָלה ֵלאֹלִהים; ְבָכל ֹזאת ֹלא ָחָטא ִאּיֹוב כב .ְמֹבָרְך
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