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Biblical Hebrew Grammar for Beginners 

Segholate Nouns:  Exercise, Key to Answers 

[Instructions:  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

ת הָּב  יִׁ֖שם וְּבאֵר  מַה  ת הַה ָּב ים אֵר  א אֱא הִׁ֖ש  רָּב  ית  ָּב אאִׁ֖ש  רֵר ֶרץ  ב וְּבהָּב ֶרץאָּב  א  ְּב  אָּבָ֗

הו וְּב  ֹ֨ת  הוּ֙ו וָּבב ֹ֨ת  ה ת ֶאְךהָּב יְּבתָּב  ֹ֨ת  ֶפת  ח ֶח  רַה ים מְּב וחַה אֱא הִׁ֖ש  ֹום וְּבר  ה  נֵר י תְּב ל־פְּב עַה

ים  ִ֛ א אֱא הִׁ֖ש רְּב ַּ֧ ֹור  ד וַהיַה י־א  ֹור וַה יְּבהִׁ֖ש י א  ים יְּבהִׁ֖ש  אֶמר אֱא הִׁ֖ש  ֹ֨ת  יִׁ֖שם  ג וַהי מָּב  נֵר י הַה ל־פְּב עַה

ין ים  ֵר  ל אֱא הִׁ֖ש  דֵר  ֹוב וַהיַהבְּב ֹור כִׁ֖שי־ט  א  ין הַה  ֶאת־הָּב ֹור ובֵר  א  ֶאְךהָּב ֹ֨ת  א ח רָּב    ה וַהיִׁ֖שקְּב

ֹום וְּבלַה  אֹורּ֙ו י  ים   לָּב ֶאְךאֱא הִׁ֖ש  ֹ֨ת  י־ ח ה וַה יְּבהִׁ֖ש יְּבלָּב א לָּב  רָּב ֶרבקָּב  י־ ֶע  ֶקרוַה יְּבהִׁ֖ש ֹ֨ת  ֹום  ב י 

 ֶאחָּב ד  

יִׁ֖שם   מָּב  יִׁ֖שם לָּב ין מַה  יל  ֵר  דִׁ֖ש  בְּב י מַה יִׁ֖שם וִׁ֖שיהִׁ֖ש  מָּב  ֹוְך הַה ת  יעַה  ְּב קִׁ֖ש  י רָּב ים יְּבהִׁ֖ש  אֶמר אֱא הִׁ֖ש  ֹ֨ת  ו וַהי

עַה  יעַה ז וַהיַה  קִׁ֖ש  ת לָּב רָּב חַה תַה  יִׁ֖שםּ֙ו ֲאֶארּ֙ו מִׁ֖ש מַה  ין הַה ל  ֵר  דֵרָ֗ יעַהַ֒ וַהיַהבְּב קִׁ֖ש י֮ם ֶאת־הָּב רָּב ׂש אֱא הִׁ֖ש

יעַה  קִׁ֖ש  ים לָּב רָּב ִ֛ א אֱא הִׁ֖ש ַּ֧ רָּב י־כֵר ן  ח וַהיִׁ֖שקְּב יעַה וַה יְּבהִׁ֖ש קִׁ֖ש  ל לָּב רָּב עַה  ר מֵר יִׁ֖שם ֲאֶא  מַה  ין הַה ובֵר 

י־ יִׁ֖שם וַה יְּבהִׁ֖ש מָּב  ֶרבאָּב י־ ֶע  ֶקרוַה יְּבהִׁ֖ש ֹ֨ת  נִׁ֖ש י   ב ֹום אֵר  י 

אמֶ  ֹ֨ת  ד ט וַהי ֹום ֶאחָּב  ק  יִׁ֖שםּ֙ו ֶאל־מָּב מַה  ת הַה ָּב חַה תַה  יִׁ֖שם מִׁ֖ש מַהַּ֜ ו הַה ו  ים יִׁ֖שקָּב ר אֱא הִׁ֖שָ֗

הּ֙ו  אָּב יַה ָּב ים   לַה א אֱא הִׁ֖ש  רָּב  י־כֵר ן  י וַהיִׁ֖שקְּב ה וַה יְּבהִׁ֖ש אָּב  יַה ָּב ה הַה ֶא  ֶרץוְּבתֵר רָּב וֵר ה  ֶא  קְּב מִׁ֖ש ולְּב

י אֶמר אֱא הִׁ֖שָ֗ ֹ֨ת  ֹוב  יא וַהי ים כִׁ֖שי־ט  א אֱא הִׁ֖ש  רְּב ים וַהיַה  א יַהמִׁ֖ש  רָּב  יִׁ֖שם קָּב מַה  א הַה אֵר  ם תַה דְּב

ֶרץּ֙ו  אָּב  ֶאאהָּב ֶׂשב ֶדָ֗ יעַה  עֵרֵ֚ זְּברִׁ֖ש  עמַה רַה ר  ֶז  ֹו ֲאֶא  ינ  מִׁ֖ש יּ֙ו לְּב רִׁ֖ש ֶׂשה פְּב ֹ֨ת  י ע רִׁ֖שִ֞ ץ פְּב עֵר 

עֹו ֶרץ זַהרְּב אָּבַּ֜ א הָּב י־כֵר ן  יב וַהתֹוצֵר  ֶרץ וַה יְּבהִׁ֖ש אָּב  ל־הָּב ֹו עַה ֶאא־ב  ֶׂשב ֶדֶּ֠ יעַה  עֵר  זְּברִׁ֖ש  מַה
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עּ֙ו  רַה ר  ֶז  י ֲאֶא  ִ֛ רִׁ֖ש ֶׂשה־פְּב ֹ֨ת  ץ ע ַּ֧ הו וְּבעֵר ינֵר  מִׁ֖ש עֹולְּב ים זַהרְּב א אֱא הִׁ֖ש  רְּב ינֵר הו וַהיַה  מִׁ֖ש ֹו לְּב ־ב 

י־ ֹוב  יג וַה יְּבהִׁ֖ש ֶרבכִׁ֖שי־ט  י־ ֶע  ֶקרוַה יְּבהִׁ֖ש ֹ֨ת  י   ב יאִׁ֖ש  לִׁ֖ש ֹום אְּב  י 

ֹום  י  ין הַה יל  ֵר  דִׁ֖שִּ֕ בְּב הַה יִׁ֖שם לְּב מַה  יעַה הַה ָּב קִׁ֖ש  רְּב ֹ֨תתּ֙ו  ִׁ֖ש ֹ֨תר א י מְּב ים יְּבהִׁ֖ש  אֶמר אֱא הִׁ֖שָ֗ ֹ֨ת  יד וַהי

ים ולְּב  ֹוֲעדִׁ֖ש  מ  ֹ֨תתּ֙ו ולְּב ֹ֨תת א ו לְּב י  ה וְּבהָּב יְּבלָּב ין הַה ָּב  ו ובֵר  י  נִׁ֖ש ים  טו וְּבהָּב ים וְּבאָּב יָּבמִׁ֖ש 

ל־הָּב  יר עַה אִׁ֖ש  הָּב יִׁ֖שם לְּב מַה  יעַה הַה ָּב קִׁ֖ש  רְּב ֹ֨תתּ֙ו  ִׁ֖ש אֹור מְּב ֶרץלִׁ֖ש ׂש  אָּב  עַה י־כֵר ן  טז וַהיַה  וַה יְּבהִׁ֖ש

ֶלת  ֶא  ֶממְּב ֹ֨תלּ֙ו לְּב גָּבד ֹור הַה א  מָּב ים ֶאת־הַה ֹ֨תלִׁ֖ש  גְּבד ת הַה ֹ֨ת  ֹ֨תר א מְּב נֵר י הַה ים ֶאת־אְּב אֱא הִׁ֖ש 

ן  בִׁ֖ש ים  יז וַהיִׁ֖שתֵר  כ ֹוכָּב ת הַה ה וְּבאֵר  יְּבלָּב ֶלת הַה ַה  ֶא  ֶממְּב ֹ֨תןּ֙ו לְּב ט קָּב ֹור הַה א  מָּב ֹום וְּבֶאת־הַה י  הַה

יִׁ֖שם מָּב  יעַה הַה ָּב קִׁ֖ש  רְּב ים  ִׁ֖ש ם אֱא הִׁ֖ש  ִ֛ ֹ֨תתָּב ל־הָּב  א יר עַה אִׁ֖ש  הָּב ֹום אָּב ֶרץלְּב י  ֹ֨תלּ֙ו  ַה א מְּב   יח וְּבלִׁ֖ש

ין הַה  ֹור ובֵר  א  ין הָּב יל  ֵר  דִׁ֖ש  בְּב הַה ה ו לְּב יְּבלָּב ֶאְךובַה ַה  ֹ֨ת  ֹוב  יט  ח ים כִׁ֖שי־ט  א אֱא הִׁ֖ש  רְּב וַהיַה 

י־ ֶרבוַה יְּבהִׁ֖ש י־ ֶע  ֶקרוַה יְּבהִׁ֖ש ֹ֨ת  י   ב יעִׁ֖ש  בִׁ֖ש ֹום רְּב  י 

יִׁ֖שם  מַה  ו הַה צ  רְּב ים יִׁ֖שאְּב אֶמר אֱא הִׁ֖ש  ֹ֨ת  ֶרץכ וַהי ף  אֶנ פֶ  ֶא  ה וְּבעֹוףּ֙ו יְּבעֹופֵר  יָּב  חַה

ל־הָּב  ֶרץעַה ם  אָּב  נִׁ֖שינִׁ֖ש  תַה ים ֶאת־הַה א אֱא הִׁ֖ש  רָּב  יִׁ֖שם  כא וַהיִׁ֖שבְּב מָּב  יעַה הַה ָּב קִׁ֖ש  י רְּב נֵר  ל־פְּב עַה

ת כָּבל־ ים וְּבאֵר  ֹ֨תלִׁ֖ש  גְּבד יִׁ֖שם  ֶנ ֶפאהַה מַהַּ֜ ו הַה צ  רְּב ֶׂשת ֲאֶא֩ר אָּב  ֹ֨תֶמֶ֡ יָּב ה   הָּב ר הַה חַה

ינֵר   מִׁ֖ש ֹוף כָּבנָּבףּ֙ו לְּב ת כָּבל־ע  ם וְּבאֵר  ינֵרֶהָ֗ מִׁ֖ש  ֶרְך לְּב ַּ֧ ֹוב  כב וַהיְּבבָּב ים כִׁ֖שי־ט  א אֱא הִׁ֖ש  רְּב הו וַהיַה 

ֹוף  ע  ים וְּבהָּב יַהמִׁ֖ש  יִׁ֖שםּ֙ו  ַה מַה  ו ֶאת־הַה א  לְּב ו ומִׁ֖ש בָ֗ ו ורְּב ר  ר פְּב ֹ֨ת  אמ ים לֵר ם אֱא הִׁ֖ש  ִ֛ ֹ֨תתָּב א

ֶרב  ָּב  ֶרץיִׁ֖ש  י־אָּב  ֶרב  כג וַה יְּבהִׁ֖ש י־ ֶע  ֶקרוַה יְּבהִׁ֖ש ֹ֨ת  י   ב יאִׁ֖ש  ֹום ֲחמִׁ֖ש  י 

א הָּב  ים תֹוצֵר  אֶמר אֱא הִׁ֖שָ֗ ֹ֨ת  ֶרץכד וַהי ֶפא אָּבַּ֜ ה וָּב  ֶנ  מָּב  הֵר ה  ְּב ינָּב  מִׁ֖ש יָּבהּ֙ו לְּב ֶמׂשחַה  ֶרִ֛

ֶרץוְּבחַה יְּבתֹו־ ת הָּב  ֶא  יַה  י֩ם ֶאת־חַה ׂש אֱא הִׁ֖ש עַה י־כֵר ן  כה וַהיַה  ינָּב ה וַה יְּבהִׁ֖ש מִׁ֖ש ֶרץלְּב  אָּבַּ֜

ת כָּבל־ ִ֛ ה וְּבאֵר ינָּב  מִׁ֖ש הּ֙ו לְּב מָּב הֵר ה וְּבֶאת־הַה ְּב ינָּבָ֗ מִׁ֖ש ֶמׂשלְּב א  ֶר  רְּב ינֵר הו וַהיַה  מִׁ֖ש ה לְּב מָּב  הָּב ֲאדָּב

ֹוב  כו וַה  ים כִׁ֖שי־ט  ם  ְּב אֱא הִׁ֖ש  ִ֛ ה  דָּב ים נַה ֲעֶׂש  אֶמר אֱא הִׁ֖ש  ֹ֨ת  נוי מֵר  נו  צַהלְּב מותֵר  כִׁ֖שדְּב

כָּבל־הָּב  הּ֙ו ובְּב מָּב הֵר יִׁ֖שם ובַה ְּב מַהָ֗ ֹוף הַה ָּב ע  ם ובְּב יָּבַּ֜ ת הַה גַה  דְּב ד֩ו בִׁ֖ש ֶרץוְּביִׁ֖שרְּב  אָּב 

כָּבל־הָּב  ֶמׂשובְּב ל־הָּב  ֶר  ׂש עַה ֹ֨תמֵר  םּ֙ו אָּב ֶרץהָּב ר ים   ֶאת־הָּב  דָּב א אֱא הִׁ֖ש  רָּב    כז וַהיִׁ֖שבְּב

ֹו ְּב  מ  ֶלם ְּב  צַהלְּב ֶרְך  ֶצ  ֹ֨תתָּב ם  כח וַהיְּבבָּב  א א רָּב  ה  ָּב בָּב  ר ונְּבקֵר ֹו זָּבכָּב  ֹ֨תת  א א רָּב  ים  ָּב אֱא הִׁ֖ש 
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ו ֶאת־הָּב  א  לְּב ו ומִׁ֖ש בִ֛ ו ורְּב ר  ים פְּב ם אֱא הִׁ֖שָ֗ ֶהַּ֜ אֶמר לָּב ֹ֨ת  יםַ֒ וַהי ֮ם אֱא הִׁ֖ש ֹ֨תתָּב ֶרץא  אָּב 

ֶׂשת  ֹ֨תֶמ  ה הָּב ר יָּב  כָּבל־חַה יִׁ֖שם ובְּב מַה  ֹוף הַה ָּב ע  יָּבםּ֙ו ובְּב ת הַה גַה  דְּב ו  ִׁ֖ש דִ֞ הָּב ורְּב א   וְּבכִׁ֖שבְּב

ל־ ם ֶאת־כָּבל־אָּב ֶרץהָּב עַה ֶכַּ֜ י לָּב תִׁ֖ש נֵר֩ה נָּבתַה  ים הִׁ֖ש אֶמר אֱא הִׁ֖שָ֗ ֹ֨ת  ֶׂשב  כט וַהי עַה  עֵר  ֹ֨תרֵר    ז

ע רַה עַה  ֶזָ֗ ֹ֨תרֵר  ץ ז י־עֵר  רִׁ֖ש ֹו פְּב ץ ֲאֶאר־   ִ֛ עֵר ֶרץ וְּבֶאת־כָּבל־הָּב אָּב  נֵר י כָּבל־הָּב ל־פְּב ֲאֶארּ֙ו עַה

ע רַה יַה ת הָּבֶּ֠  זָּב  כָּבל־חַה ה לְּב כְּבלָּב ה  ל ו לְּב ֶי  ם יִׁ֖ש הְּב ֶכ  ֹוף הַה   ֶרץלָּב כָּבל־ע  יִׁ֖שם ולְּב מַהַּ֜  ָּב

ל־הָּב  ׂש עַה ל   רֹומֵר  ֹ֨ת  כ ֶרץולְּב ה ֶאת־כָּבל־ אָּבָ֗ יָּב  ֶרקֲאֶאר־ ֹוּ֙ו ֶנ ֶפא חַה ֶׂשב ֶי   עֵר 

ֹוב  נֵרה־ט  ה וְּבהִׁ֖ש ׂשָּב  ר עָּב יםּ֙ו ֶאת־כָּבל־ֲאֶא  א אֱא הִׁ֖ש רְּב י־כֵר ן  לא וַהיַה  ה וַה יְּבהִׁ֖ש לָּב  לְּב כְּב

י־ ד וַה יְּבהִׁ֖ש ֹ֨ת  א ֶרבמְּב י־ ֶע  ֶקרוַה יְּבהִׁ֖ש ֹ֨ת  י   ב ֹום הַה ִׁ֖ש ִׁ֖ש   י 


