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Biblical Hebrew Grammar for Beginners 

méteg:  Exercise, Key to Answers 
 
[Insructions:  Identify the instances of méteg in the following text.  You should find thirty-six 

instances. 

As you will observe, the qamatz very often appears with a méteg.   Based on the examples  for  

qamatz “a” as opposed to qamatz “o” in pairs of words provided in the text on the méteg, identify two 

words in the text below in which the qamatz is NOT marked with a méteg, indicating that it is a qamatz 

“o”.] 

 בראשית פרק ב

י א וַויְי ֻכ  ִביִעִ֔ שְי ֹום הַו טּ֣ ל ֱאֹלִהי֙ם בַו ַ֤ ָֽם׃ ב וַויְי ַו אָּׁ בָּׁ ֶרץ וְי ָּׁל־צְי ָ֖ אָּׁ יִם וְיהָּׁ ַ֥ מַו שָּׁ ו הַו לּ֛

ה׃ ג  ָֽ שָּׁ ר עָּׁ ֹו ֲאֶשַ֥ א ְיתָ֖ לַו י ִמכָּׁל־מְי ִביִעִ֔ שְי ֹום הַו טּ֣ ֹּ֙ת בַו ב ה וַוטִשְי ָׂ֑ שָּׁ ר עָּׁ ֹו ֲאֶשּ֣ א ְיתָ֖ לַו מְי

ש  ָ֖ ד  י וַויְיקַו ִביִעִ֔ שְי ֹום הַו ֶרְך ֱאֹלִהי֙ם ֶאת־יּ֣ ַ֤ ֹו וַויְיבָּׁ א ְיתִ֔ לַו ֙ת ִמכָּׁל־מְי בַו ֹו שָּׁ י בַ֤ ֹו ִכּ֣ ֹּתָׂ֑ א

ים  א ֱאֹלִהָ֖ ַ֥ רָּׁ ֹותֲאֶשר־בָּׁ ֲעשָֽ ָֽ  ׃ לַו

ֶלה  ּ֣ ֧דֹותד א  ֹולְי ֶרץ  תָֽ ָ֖ אָּׁ יִם וְיהָּׁ ּ֛ מַו שָּׁ םהַו ָׂ֑ אָּׁ ָֽרְי ִהבָּׁ ֶרץ  בְי ים ֶאַ֥ ֹות יְיהוַָּׁ֥ה ֱאֹלִהָ֖ ֗יֹום ֲעשּ֛ בְי

ֶרם  ה ֶטֶ֚ ֶד֗ שָּׁ יחַו הַו ל ׀ ִשּ֣ ֹּּ֣ יִם׃ ה וְי  ָֽ מָּׁ הוְישָּׁ ֶיּ֣ ָֽהְי רֶ  ִי אִָּׁ֔ ֶרם בָּׁ ה ֶטּ֣ ֶדָ֖ שָּׁ ֶשב הַו ַ֥ ץ וְי ָּׁל־ע 

יִן  ם אַוִ֔ ּ֣ ֶרץ וְיָאדָּׁ אִָּׁ֔ ל־הָּׁ ה ֱאֹלִהי֙ם עַו יר יְיהוַָּׁ֤ ִטִ֜ א ִהמְי ח ִכ֩י ֹלֹ֨ ָׂ֑ דיִצְימָּׁ ָֹּ֖ ֲעב ָֽ  לַו

ָֽהֶאת־ מָּׁ ֲָֽאדָּׁ ד הָּׁ ָ֖ ה׃ ו וְיא  ֲָֽעֶלּ֣ ה  יַו ָ֖ קָּׁ ֶרץ וְיִהשְי ָׂ֑ אָּׁ י ֶאָֽתִמן־הָּׁ ַ֥ נ  ָֽה־כָּׁל־פְי מָּׁ ֲָֽאדָּׁ ׃ ז הָּׁ

ים ֶאת־ ה ֱאֹלִהִ֜ ָָֽאדָּׁ֗ וַוטִיֶצ֩ר יְיהוָֹּׁ֨ ים  םהָּׁ ִטָׂ֑ ת חַו ּ֣ מַו יו נִשְי ָ֖ פָּׁ אַו ח בְי ַ֥ ה וַוטִפַו מִָּׁ֔ ֲאדָּׁ ּ֣ ֙ר ִמן־הָּׁ פָּׁ עָּׁ

י  םוַויְיִהַ֥ ָ֖ ָָֽאדָּׁ ם  הָּׁ ֶשם שִָּׁ֔ ּ֣ ֶדם וַוטָּׁ ֶדן ִמֶקָׂ֑ ָ֖ ע  ן־בְי ים גַו ה ֱאֹלִהּ֛ ע יְיהוָּׁ֧ ָֽה׃ ח וַוטִחַוַּ֞ טָּׁ ֶנֶַ֥פש חַו לְי

םֶאת־ ָ֖ ָָֽאדָּׁ ה הָּׁ מִָּׁ֔ ֲאדָּׁ ּ֣ ה ֱאֹלִהי֙ם ִמן־הָּׁ ח יְיהוַָּׁ֤ ָֽר׃ ט וַוטַוצְימַוַּ֞ ר יָּׁצָּׁ ד  ֲאֶשַ֥ ַ֥ מָּׁ ץ נֶחְי ּ֛ כָּׁל־ע 

ֹוב  ה וְיטּ֣ ֶאָ֖ רְי מַו ללְי ָׂ֑ ֲא ָּׁ ָֽ מַו ץ  לְי ַ֤ טִים֙ וְיע  ָֽחַו ֙ר  הַו ע׃ י וְינָּׁהָּׁ ָֽ ֹוב וָּׁרָּׁ ת טַ֥ עַו ָ֖ דַו ץ הַו ן וְיע ֵ֕ גִָּׁ֔ ֹוְך הַו תּ֣ בְי

ם  ַ֥ ים׃ יא ש  אִשָֽ ה רָּׁ ַ֥ עָּׁ בָּׁ ַארְי ה לְי יָָּׁ֖ ד וְיהָּׁ ר ִ֔ ֙ם יִפָּׁ ן וִמשָּׁ ָׂ֑ גָּׁ ֹות ֶאת־הַו קָ֖ שְי הַו ֶדן לְי ע ִ֔ א מ  ּ֣ ֹּצ  י

ד ָ֖ ֶָֽאחָּׁ ֹון  הָּׁ ֶרץ ִפישָׂ֑ ת כָּׁל־ֶאּ֣ ב א ֶ֚ ֹּב ֗ ן וא הַו ההּ֣ ֲָֽחוִילִָּׁ֔ ָֽב׃ יב  הַו זָּׁהָּׁ ם הַו ָ֖ ֲאֶשר־שָּׁ

ב ּ֛ ם׃ יג  וָֽזְיהַו הַו ָֹּֽ ש ֶבן הַו ח וְיֶאַ֥ לַו ָֹּ֖ ד בְי ם הַו ַ֥ ֹוב שָּׁ וא טָׂ֑ ִהָ֖ ֶרץ הַו ַ֥ אָּׁ םהָּׁ ָֽ י וְיש  ִנָ֖ ש  ר הַו ַ֥ מָּׁהָּׁ ־הַו

וא  ֶקל הַ֥ ִליִש֙י ִחֶדִ֔ שְי ר הַו ַ֤ מָּׁהָּׁ ם הַו ֶרץ כָֽוש׃ יד וְיש ֹ֨ ת כָּׁל־ֶאַ֥ ָ֖ ב א  ןֹוב ִ֔ וא הַו ֹון הּ֣ ִגיחָׂ֑

ר  ַ֥ מָּׁהָּׁ ור וְיהַו שָׂ֑ ת אַו ּ֣ מַו ְך ִקדְי ָ֖ ֹּל  ָֽה יהַו ִביִעָ֖ ָֽרְי ים  הָּׁ ח יְיהוַָּׁ֥ה ֱאֹלִהָ֖ ּ֛ ת׃ טו וַוטִקַו ָֽ רָּׁ וא פְי הַ֥

םֶאת־ ָׂ֑ ָָֽאדָּׁ הו הָּׁ ּ֣ ֶדן  וַוטַומִח  ן־ע ִ֔ גַו הבְי ָ֖ דָּׁ בְי עָּׁ ה לְי ָֽ רָּׁ מְי שָּׁ ים ולְי ֙ו יְיהוָּּׁ֣ה ֱאֹלִהִ֔ ׃ טז וַויְיצַו
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ל־ םעַו ָ֖ ָָֽאדָּׁ ל  הָּׁ ַֹּ֥ ר ִמכ ָֹּׂ֑ אמ ָֽץל  א ע  ע ֹלַ֥ ֹוב וָּׁרִָּׁ֔ ֙ת טּ֣ עַו דַוֹ֨ ץ הַו ע ֗ ָֽל׃ יז ומ  ֹּא   ל ת ַֹּ֥ ן ָא  ָ֖ גָּׁ ־הַו

אמֶ  ֹֹּ֨ ות׃ יח וַוט מָֽ ֹות תָּׁ מו מַ֥ לְי ַ֥ ִמֶםָ֖ ֹום ֲא ָּׁ יּ֛ י בְי מו ִכ֗ ל ִמֶםָׂ֑ ָ֖ ֹּא ַו ים ת ֙ר יְיהוָּּׁ֣ה ֱאֹלִהִ֔

ֹות  ֹוב ֱהיַ֥ םֹלא־טּ֛ ָ֖ ָָֽאדָּׁ ֹו  הָּׁ דָׂ֑ בַו ֱעֶשהלְי ים ֶאָֽ ה ֱאֹלִהִ֜ ֹו׃ יט וַוטִֶצ֩ר יְיהוָֹּׁ֨ ֶזר כְינֶגְידָֽ ָ֖ ֹו ע  ־לַ֥

הִמן־ מָּׁ֗ ֲָֽאדָּׁ ם  הָּׁ ָאדִָּׁ֔ ּ֣ ֙א ֶאל־הָּׁ יִם וַוטָּׁב  מַוִ֔ שָּׁ ֹוף הַו ֙ת כָּׁל־עּ֣ ֶד֙ה וְיא  שָּׁ ת הַו טַוַ֤ כָּׁל־חַו

ֹּל֩  ֹו וְי  א־לָׂ֑ רָּׁ ה־טִקְי ֹות מַו אָ֖ א־֧לֹו  ִלרְי רָּׁ ר יִקְי םֲאֶשֹ֨ ּ֛ ָָֽאדָּׁ ֹו׃    הָּׁ מָֽ וא שְי ה הַ֥ טָָּׁ֖ ֶנֶַ֥פש חַו

ה  ֶדָׂ֑ שָּׁ ּ֣ת הַו טַו ל חַו ָֹּ֖ יִם ולְי  מַוִ֔ שָּׁ ֹוף הַו עּ֣ ֙ה ולְי מָּׁ ה  בְי ֗מֹות לְי ָּׁל־הַו ם ש  ָָֽאדִָּׁ֜ א הָּׁ רָֹּׁ֨ וַוטִקְי

ה  ּ֛ מָּׁ ד  רְי ים ׀ תַו ה ֱאֹלִה֧ ל֩ יְיהוָֹּׁ֨ ֹו׃  א וַוטַופ  ֶזר כְינֶגְידָֽ ָ֖ א ע  ַ֥ צָּׁ א־מָּׁ ם ֹלָֽ ָאדֵָּׁ֕ ל־ולְי םעַו ָ֖ ָָֽאדָּׁ  הָּׁ

ים ׀  ה ֱאֹלִה֧ מָּׁה׃  ב וַוטִֶב֩ן יְיהוָֹּׁ֨ ֶתָֽ חְי ר תַו ָ֖ שָּׁ ר בָּׁ ַֹּ֥ ג יו וַוטִסְי ֹּתִָּׁ֔ ע לְי ֙ת ִמצַו ח ַאחַו ן וַוטִקַו֗ ָׂ֑ וַוטִישָּׁ

ח ִמן־ֶאָֽת ַ֥ קַו ע ֲאֶשר־לָּׁ ּ֛ לָּׁ צ  ם־הַו ָ֖ ָָֽאדָּׁ הָּׁ ֶאל־ הָּׁ ה וַויְיִבֶאָ֖ ָׂ֑ ִאשָּׁ ָֽםלְי ָָֽאדָּׁ ֹּאֶמ֮ר הָּׁ ׃  ג וַוט

ם֒ם  ָָֽאדָּׁ ֶצם הָּׁ ם ֶעֶ֚ עַו פַו֗ את הַו ֹּּ֣ י ז מַוִ֔ ֲעצָּׁ ָֽ י  מ  ה ִכַ֥ א ִאשִָּׁ֔ ּ֣ ר  ֹּא֙ת יִקָּׁ ז י לְי ִרָׂ֑ שָּׁ ר ִמבְי ָ֖ שָּׁ ובָּׁ

יש  ִאָ֖ המ  חָּׁ ָֽקְי ֙ן לֻכ ל־כ  ָֹּֽאת׃  ד עַו ֲָֽעזָּׁב־ז ק יַו ּ֣ בַו ֹו וְידָּׁ יו וְיֶאת־ִאםָׂ֑ יש ֶאת־ָאִבָ֖ ־ִאִ֔

ָֽד׃  ה  ר ֶאחָּׁ ַ֥ שָּׁ בָּׁ ו לְי יָ֖ ֹו וְיהָּׁ תִ֔ ִאשְי ובְי יַ֤ ָֽהְי ים  וַוִט נ יֶה֙ם ֲערוִםִ֔ םשְי ָ֖ ָָֽאדָּׁ א וְיִאשְי  הָּׁ ֹו וְיֹלָ֖ תָׂ֑

שו׃ ָֽ ֹּשָּׁ ב  יִתְי


