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Biblical Hebrew Grammar for Beginners 

Segholate Nouns:  Exercise 

Print out this page.  For answers, click here. 

Identify the segholate nouns from strong roots in the following chapter.  Look for nouns with 

two syllables, the first of which is accentuated.  Many of the nouns are repeated, but you 

should identify 12 unique nouns, two of them appearing in both independent form and forms 

with suffixes, and two in both non-pausal and pausal forms. 

 בראשית פרק א

רֵר  ֶרץ א  ְּב ת ָהָאֶָֽרץ׃ ב וְּבָהָאָ֗ ֵ֥ יִם וְּבאֵר ת ַהָשַמִׁ֖ ֵ֥ ים אֵר א ֱאֹלִהִ֑ ית ָ ָרָ֣ אִשִׁ֖

ֶפת  ַרֶחִׁ֖ ים מְּב וַח ֱאֹלִהֹ֔ ֹום וְּברָ֣ הִ֑ ָ֣י תְּב נֵר ֶשְך ַעל־פְּב ִֹׁ֖ הו וְּבח ֹֹ֔ הוּ֙ וָב ֹֹ֨ ה ת ָהָֽיְּבָתֵ֥

א ֱאֹלִה   רְּב ֹור׃ ד וַַ   ָֽיְּבִהי־אָֽ ֹור ַו י אִ֑ ים יְּבִהָ֣ אֶמר ֱאֹלִהִׁ֖ ֵֹ֥ יִם׃ ג וַ  ֵ֥י ַהָםָֽ נֵר ים ַעל־פְּב

א  ָרֹ֨ ֶשְך׃ ה וַ ִקְּב ָֹֽ ין ַהח ֵ֥ ֹור ובֵר ין ָהאִׁ֖ ֵ֥ ים  ֵר ל ֱאֹלִהֹ֔ ָ֣ דֵר ֹוב וַ ַבְּב ֹור ִכי־טִ֑ ֶאת־ָהאִׁ֖

ֹום  ֶקר יֵ֥ ִֹׁ֖ ָֽיְּבִהי־ב ֶרב ַו ָֽיְּבִהי־ֶעֵ֥ יְּבָלה ַו ָרא ָלִ֑ ֶשְך ָקָ֣ ִֹׁ֖ ֹום וְּבַלח ים ׀ ָלאֹורּ֙ יֹ֔ ֱאֹלִהִ֤

 ֶאָחָֽד׃ 

יִ  ֹוְך ַהָםִ֑ תָ֣ יַע  ְּב י ָרִקִׁ֖ ים יְּבִהֵ֥ אֶמר ֱאֹלִהֹ֔ ָֹ֣ יִם׃ ו וַ  יִם ָלָמָֽ ין ַמִׁ֖ ֵ֥ יל  ֵר ִדֹ֔ י ַמבְּב ם וִיִהָ֣

יַע  ָרִקֹ֔ ַחת ָלָֽ יִםּ֙ ֲאֶשרּ֙ ִמַתָ֣ ין ַהַםֹ֨ ִ֤ ל  ֵר דֵרָ֗ ַעׂש ֱאֹלִהי֮ם ֶאת־ָהָָֽרִקיַעַ֒ וַ ַבְּב ז וַַ ָ֣

יַע  ָרִקִׁ֖ ים ָלָֽ א ֱאֹלִה  ָר  ָֽן׃ ח וַ ִקְּב ָֽיְּבִהי־כֵר יַע ַו ָרִקִ֑ ל ָלָֽ ַעָ֣ ר מֵר יִם ֲאֶשִׁ֖ ין ַהַםֹ֔ ָ֣ ובֵר

ָֽיְּב  יִם ַו ָֽי׃ ָשָמִ֑ ִנ ֹום שֵר ֶקר יֵ֥ ִֹׁ֖ ָֽיְּבִהי־ב ֶרב ַו  ִהי־ֶעֵ֥

ד  ֹום ֶאָחֹ֔ יִםּ֙ ֶאל־ָמקָ֣ ַחת ַהָשַמֹ֨ יִם ִמַתִ֤ ו ַהַםַּ֜ ים יִָקוֹ֨ אֶמר ֱאֹלִהָ֗ ָֹ֣ ט וַ 

וֵרֵ֥ה  ִמקְּב ֶרץ ולְּב ים ׀ ַל ַָ ָשהּ֙ ֶאֹ֔ א ֱאֹלִהִ֤ ָרֹ֨ ָֽן׃ י וַ ִקְּב ָֽיְּבִהי־כֵר ה ַו ה ַה ַָ ָשִ֑ ָרֶאִׁ֖ ָֽ וְּבתֵר

ים א יִַםִ֑ יִם ָקָרָ֣ א  ַהַםִׁ֖ ִ֤ שֵר ים ַתָֽדְּב אֶמר ֱאֹלִהָ֗ ָֹ֣ ֹוב׃ יא וַ  ים ִכי־טָֽ א ֱאֹלִהִׁ֖ רְּב וַַ ֵ֥

ר  ֹו ֲאֶשֵ֥ ִמינֹ֔ ִריּ֙ לְּב ֶׂשה פְּב ִֹ֤ י ע ִרִ֞ ץ פְּב ָ֣ ַרע עֵר יַע ֶזֹ֔ ֶׂשב ַמזְּבִרָ֣ ֶשא עֵרֵ֚ ֶרץּ֙ ֶדָ֗ ָהָאֹ֨

יַע  ֶׂשב ַמזְּבִרִ֤ ָ֣ ֶשא עֵר ֶרץ ֶדֶּ֠ א ָהָאַּ֜ ָֽן׃ יב וַתֹוצֵרֹ֨ ָֽיְּבִהי־כֵר ֶרץ ַו ֹו ַעל־ָהָאִ֑ עֹו־בִׁ֖ זַרְּב
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ים ֶזֹ֨  א ֱאֹלִהִׁ֖ רְּב ִ֑הו וַַ ֵ֥ ִמינֵר ֹו לְּב עֹו־בִׁ֖ ר זַרְּב י ֲאֶשֵ֥ ִר  ֶׂשה־פְּב ָֹֽ ץ ע הו וְּבעֵר  ִמינֵרֹ֔ ַרעּ֙ לְּב

י׃  ִליִשָֽ ֹום שְּב ֶקר יֵ֥ ִֹׁ֖ ָֽיְּבִהי־ב ֶרב ַו ָֽיְּבִהי־ֶעֵ֥ ֹוב׃ יג ַו  ִכי־טָֽ

ֹום  ין ַה ִׁ֖ ֵ֥ יל  ֵר ִדִּ֕ ַהבְּב יִם לְּב יַע ַהָשַמֹ֔ ִקָ֣ אֹרֹתּ֙ ִ רְּב י מְּב ים יְּבִהִ֤ אֶמר ֱאֹלִהָ֗ ָֹ֣ יד וַ 

ין הַ ו ָ֣ ו בֵר ָֽים׃ טו וְּבָהיִ֤ ים וְּבָשִנ יִָמִׁ֖ ים ולְּב ֹוֲעִדֹ֔ מָ֣ אֹתֹתּ֙ ולְּב ו לְּב יְּבָלה וְּבָהיִ֤ ָלִ֑

ַעׂש  ָֽן׃ טז וַַ ָ֣ ָֽיְּבִהי־כֵר ֶרץ ַו יר ַעל־ָהָאִ֑ ָהִאִׁ֖ יִם לְּב יַע ַהָשַמֹ֔ ִקָ֣ אֹורֹתּ֙ ִ רְּב ִלמְּב

ֶלת  ֶשָ֣ ֶממְּב ֹור ַהָגדֹלּ֙ לְּב ים ֶאת־ַהָםאִ֤ ת ַהגְּבדִֹלִ֑ ִֹׁ֖ אֹר ֵ֥י ַהםְּב נֵר ים ֶאת־שְּב ֱאֹלִהֹ֔

ן  ֵ֥ ת ַהכָֹֽוָכִבָֽים׃ יז וַ ִתֵר ִׁ֖ יְּבָלה וְּבאֵר ֶלת ַהַלֹ֔ ֶשָ֣ ֶממְּב ֹור ַהָקטֹןּ֙ לְּב ֹום וְּבֶאת־ַהָםאִ֤ ַה ֹ֔

ֹום  שֹלּ֙ ַ  ָ֣ יר ַעל־ָהָאֶָֽרץ׃ יח וְּבִלמְּב ָהִאִׁ֖ יִם לְּב יַע ַהָשָמִ֑ ִקָ֣ ים ִ רְּב ם ֱאֹלִהִׁ֖ אָֹת 

ֶשְך וַ  ִֹ֑ ין ַהח ָ֣ ֹור ובֵר ין ָהאִׁ֖ ֵ֥ יל  ֵר ִדֹ֔ ַהבְּב יְּבָלה וָֽלְּב ֹוב׃ יט וַבַלֹ֔ ים ִכי־טָֽ א ֱאֹלִהִׁ֖ רְּב ֵ֥ ַ

י׃  ִביִעָֽ ֹום רְּב ֶקר יֵ֥ ִֹׁ֖ ָֽיְּבִהי־ב ֶרב ַו ָֽיְּבִהי־ֶעֵ֥  ַו

ף  ָ֣ ה וְּבעֹוףּ֙ יְּבעֹופֵר ֶרץ ֶנֶָ֣פש ַחָ ִ֑ יִם ֶשִׁ֖ ו ַהַםֹ֔ צָ֣ רְּב ים יִשְּב אֶמר ֱאֹלִהֹ֔ ָֹ֣ כ וַ 

ים ֶאת־ַהַתמִי א ֱאֹלִהֹ֔ ָרָ֣ יִם׃ כא וַ ִבְּב יַע ַהָשָמָֽ ִקֵ֥ י רְּב ִׁ֖ נֵר ֶרץ ַעל־פְּב ם ַעל־ָהָאֹ֔ ִנִׁ֖

יִם  ו ַהַםַּ֜ צֹ֨ רְּב ֶׂשת ֲאֶש֩ר ָשָֽ ת ָכל־ֶנֶָ֣פש ַהַָֽחָ ָ֣ה ׀ ָהָֽרֶֹמֶ֡ ָ֣ ים וְּבאֵר ַהגְּבדִֹלִ֑

ֶרְך  ְּבָב  ֹוב׃ כב וַי ים ִכי־טָֽ א ֱאֹלִהִׁ֖ רְּב הו וַַ ֵ֥ ִמינֵרֹ֔ ֹוף ָכנָףּ֙ לְּב ת ָכל־עִ֤ ם וְּבאֵרֹ֨ ינֵרֶהָ֗ ִמָֽ לְּב

יִ  ו ֶאת־ַהַםֹ֨ אִ֤ ו וִמלְּב בָ֗ ו ורְּב רָ֣ ר פְּב ִֹ֑ אמ ים לֵר ם ֱאֹלִהִׁ֖ ֹוף אָֹת  ים וְּבָהעִׁ֖ םּ֙ ַ  ִַםֹ֔

י׃  ֹום ֲחִמיִשָֽ ֶקר יֵ֥ ִֹׁ֖ ָֽיְּבִהי־ב ֶרב ַו ָֽיְּבִהי־ֶעֵ֥ ֶרב ָ ָאֶָֽרץ׃ כג ַו  ִיֵ֥

ֶמׂש  ה וֶָר  ָמֵ֥ הֵר ה  ְּב ִמינָֹ֔ ֶפש ַח ָהּ֙ לְּב ֶרץ ֶנִ֤ א ָהָאַּ֜ ים תֹוצֵרֹ֨ אֶמר ֱאֹלִהָ֗ ָֹ֣ כד וַ 

ַעׂש ֱאֹלִהי֩ם אֶ  ָֽן׃ כה וַַ ָ֣ ָֽיְּבִהי־כֵר ִמיָנִ֑ה ַו ֶרץ לְּב ֶרץ וְּבַחָֽיְּבתֹו־ֶאִׁ֖ ת ָהָאַּ֜ ת־ַח ַֹ֨

א  רְּב ִ֑הו וַַ ֵ֥ ִמינֵר ה לְּב ֶמׂש ָהֲָֽאָדָמִׁ֖ ת ָכל־ֶרֵ֥ ה וְּבאֵר  ִמינָֹ֔ ָמהּ֙ לְּב הֵר ה וְּבֶאת־ַה ְּב ִמינָָ֗ לְּב

נו  ִ֑ מותֵר נו ִכדְּב ִׁ֖ מֵר ַצלְּב ם  ְּב ה ָאָד  ֲָֽעֶׂשֵ֥ ים ַנ אֶמר ֱאֹלִהֹ֔ ָֹ֣ ֹוב׃ כו וַ  ים ִכי־טָֽ ֱאֹלִהִׁ֖

יִ  ֹוף ַהָשַמָ֗ עָ֣ ם ובְּב ת ַה ַָּ֜ ַגֹ֨ ד֩ו ִבדְּב ֶרץ וְּביִרְּב ָכל־ָהָאֹ֔ ָמהּ֙ ובְּב הֵר ם וַב ְּב

ים ׀ ֶאת־ָהָָֽאָדםּ֙  א ֱאֹלִהִ֤ ָרֹ֨ ׂש ַעל־ָהָאֶָֽרץ׃ כז וַ ִבְּב ֵ֥ ֶמׂש ָהָֽרֹמֵר ָכל־ָהֶרִׁ֖ ובְּב

ֶרְך  ְּבָבָ֣ א אָֹתָֽם׃ כח וַי ה ָ ָרֵ֥ ָבִׁ֖ ר ונְּבקֵר ֹו זָָכֵ֥ א אֹתִ֑ ים ָ ָרָ֣ ֶלם ֱאֹלִהִׁ֖ ֶצֵ֥ ֹו  ְּב מֹ֔ ַצלְּב  ְּב
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ם ֱאֹלִהָ֗  אֶמר ָלֶהַּ֜ ֹֹ֨ ֶרץ אָֹת֮ם ֱאֹלִהיםַ֒ וַ  ו ֶאת־ָהָאִׁ֖ אֵ֥ ו וִמלְּב ב  ו ורְּב רֵ֥ ים פְּב

ֶׂשת  ה ָהָֽרֶֹמֵ֥ ָכל־ַחָ ִׁ֖ יִם ובְּב ֹוף ַהָשַמֹ֔ עָ֣ ת ַה ָםּ֙ ובְּב ַגִ֤ ו ִ דְּב דִ֞ ָה ורְּב ֺשִ֑ וְּבִכבְּב

ַע  ָ֣ ֶׂשב ׀ זֹרֵר ָ֣ ם ֶאת־ָכל־עֵר ִתי ָלֶכַּ֜ ים ִהמֵר֩ה נַָתֹ֨ אֶמר ֱאֹלִהָ֗ ָֹ֣ ַעל־ָהָאֶָֽרץ׃ כט וַ 

ָ֣י ָכל נֵר ַרע ֲאֶשרּ֙ ַעל־פְּב ַע ֶזָ֗ ָ֣ ץ זֹרֵר ִׁ֖ ִרי־עֵר ֹו פְּב ץ ֲאֶשר־ ֵ֥ ֶרץ וְּבֶאת־ָכל־ָהעֵר  ־ָהָאֹ֔

יִם  ֹוף ַהָשַמַּ֜ ָכל־עֹ֨ ָאֶרץ ולְּב ָכל־ַחַ ָ֣ת ָהֶּ֠ ָלָֽה׃ ל וָֽלְּב ָאכְּב ה לְּב ֶיִׁ֖ ָֽהְּב ם ִי ַרע ָלֶכֵ֥ ָזִ֑

ֶׂשב  ִׁ֖ ֶרק עֵר ה ֶאת־ָכל־ֶיֵ֥ ֶרץ ֲאֶשר־ ֹוּ֙ ֶנֶָ֣פש ַח ָֹ֔ ׂש ַעל־ָהָאָ֗ ָ֣ ל ׀ רֹומֵר ָֹ֣ כ ולְּב

ָֽיְּבִהי ה ַו ָלִ֑ ָאכְּב ֹוב לְּב ה וְּבִהמֵרה־טִׁ֖ ר ָעָׂשֹ֔ א ֱאֹלִהיםּ֙ ֶאת־ָכל־ֲאֶשָ֣ רְּב ָֽן׃ לא וַַ ִ֤ ־כֵר

י׃  ֹום ַהִשִשָֽ ֶקר יֵ֥ ִֹׁ֖ ָֽיְּבִהי־ב ֶרב ַו ָֽיְּבִהי־ֶעֵ֥ ד ַו ִֹ֑ א  מְּב


