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Lesson #3 
 ְיהָוה
 ֲאדָֹני; ֲאדֹון

 ֱאֹלִהים
 

Lesson #5 
 (ְדָבִרים)ָדָבר 

ן  כֵּ
 לֹא

 ָשלֹום
 

Lesson #6 
 (ֲאָנִשים)ִאיש 

 (ָנִשים)ִאָׁשה 
ַער   (ְנָעִרים)ַנַ֫

 (ְנָערֹות)ַנֲעָרה 
 ָהָיה

 ָהְיָתה
 ִמי

ם   (ְשמֹות)שֵּ
 

Lesson #7 
 (ָאבֹות)ָאב 
ם   (ִאּמֹות)אֵּ
ן   (ָבִנים)בֵּ

 (ָבנֹות)ַבת 
 ָזָכר

ָבה  ְנקֵּ
 (ֲאָדמֹות)ֲאָדָמה 
 (ְבִריתֹות)ְבִרית 

 

Lesson #8 
ִית   (ָבִתים)ַבַ֫
 ָמה

 

Lesson #9 
ֶרץ   (ֲאָרצֹות)ֶאַ֫
ֶלְך   (ְמָלִכים)ֶמַ֫

 

Reading #1 
ָמה  ְבהֵּ

ִיל .1  ַאַ֫

 ֶשה .2

 סּוס .3

 סּוָסה .4

 ַפר .5

 ָפָרה .6

 ָגָמל .7

 ֲחמֹור .8

ז .9  עֵּ
 ִמְשָפָחה

 ָאב* .01

ם* .11  אֵּ

 ַבת* .21

 ןבֵּ * .31

ִית* .41  ַבַ֫

ֶלת .51  ֶדַ֫

ְלָחן .61  שֻׁ

א .71  ִכסֵּ

ץ .81  עֵּ

ִצים .91  עֵּ

 בֹור .02
 ַחָיה

 ָנָחש .12

 שּוָעל .22
 ָאָדם

 ִאיש* .32

 ִאָׁשה* .42

ֶלד .52  ֶיַ֫

 ַיְלָדה .62
 

Lesson #10 
ִים)ָיד   (ָיַדַ֫

ֶזן  ִים)ֹאַ֫  (ָאְזַנַ֫
ִין  ִים)ַעַ֫ יַנַ֫  (עֵּ
 (ַאִחים)ָאח 

 (ֲאָחיֹות)ָאחֹות 
 (ָראִשים)רֹאש 
ֶגל  ִים)ֶרַ֫  (ַרְגַלַ֫

 

11Lesson # 
 (ָעִרים)ִעיר 
 כֹל/ָכל־
 ָהיּו

ֶבד   (ֲעָבִדים)ֶעַ֫
 

Lesson #12 
 (ְמקֹומֹות)ָמקֹום 

 ָשם
 

Lesson #13 

ִים  ַמַ֫
 (ַיִּמים)ָים 
 ִעם

ִים  ָשַמַ֫
 ַעל

י  ִלְפנֵּ
 

Lesson #14 
 ִמי*

 ָמה
ָּמה  ַמדּועַ , ָלַ֫
יְך, ַבָּמה  אֵּ
 ַכָּמה
 ָמַתי

י ה, אֵּ יֹפה, ַאיֵּ  אֵּ
ִין ַאַ֫  מֵּ

ָנה, ָאן  ָאַ֫
 (עֹולֹות)עֹוָלה 

 

Reading #2 

 (ֲאָנִשים)ִאיש * .72

 (ָנִשים)ִאָׁשה * .82

 (ְנָחִשים)ָנָחש * .92

 ַמֲאָכל .03

 (ָראִשים)רֹאש * .13

ִין * .23 יַנִים)ַעַ֫  (ֲעָינֹות, עֵּ

 (ָידֹות, ָיַדִים)ָיד * .33

ֶגל * .43  (ְרָגִלים, ַרְגַלִים)ֶרַ֫

 (ַגִנים)ַגן  .53

ץ * .63 ִצים)עֵּ  (עֵּ

 ָעֶלה .73

 ְפִרי .83

ירֹם  .93 ָּמה)עֵּ ירֻׁ ִּמ , עֵּ ירֻׁ  (יםעֵּ
 

Lesson #15 
ר  ִדבֵּ

ץ  ַבץ)ִקבֵּ    (קֻׁ
  (ִנְשַלח)ָשַלח 

 (ַעִּמים)ַעם 
 (ָהְשַלְך)ִהְשִליְך 

  (ֶנֱעָשה)ָעָשה 
  (ִנְשַמר)ָשַמר 
ת,ֶאת־   אֵּ
 (קֹולֹות)קֹול 

 

Lesson #16 
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ֶרְך  ֶדַ֫
 ָקָרא
 ָהַלְך
 ָיַשב

 ַמעָש 
 ָלַקח

 

Lesson #17 
ֶחם  ֶלַ֫
 ָנַתן

 

Lesson #18 
 לָאכַ 

 

Reading #3 

ש .04  אֵּ

ַער * .14  (ְנָעִרים)ַנַ֫

 (ָהִרים)ַהר  .24
 (ְמקֹומֹות)ָמקֹום *

 (עֹלֹות)עָֹלה * .34

ֶלת .44  ַמֲאֶכַ֫

ַח  .54  (ִמְזְבחֹות)ִמְזבֵּ

 ָאַמר .64

 ָהַלְך* .74

 ָבָנה .84

 ַחטָש  .94

 ַמע*ָש  .05

 ָעָלה .15

 ָעַקד .25

 ָרָאה .35

 ָלַקח* .45

 ָחַבש .55
ָרחֹק  מֵּ
 ֲאֶשר
ה  ִהנֵּ

 

Lesson #19 
 ָיַדע

 ָעַמד
 

Lesson #20 
ֶהל  ֹאַ֫

 

n #21Lesso 
 ָשַבת

 ְשִביִעי
 (ָיִמים)יֹום 

 ָשַכח
 

Lesson #22 
 ָמָצא
 ָיָצא

 (ַמֲעִשים)ַמֲעֶשה 
ה*  ִהנֵּ

 

Reading #4 
ה  ְשַבע־ֶעְשרֵּ

ֶנת  .65 ֹתַ֫ ֳתֹנת )כֻׁ  (כֻׁ

 (ַאִחים)ַאח * .75

 לֹום*ָש  .85

 (ִנים)ָש ָנה ָש  .95

 בֹור* .06

 (רִֹעים)רֶֹעה  .16
 ָדָבר*

 (ֲחלֹומֹות)ֲחלֹום  .26

 ַמִים* .36

 צֹאן .46
ּל, ל־כָ )כֹל *  (-כֻׁ

 ָאַהב .56

 ָחַלם .66

 ַלח*ָש  .76

 ָרָעה .86

אָש  .96  נֵּ

 ָמַשל .07

 ָמָצא* .17

 ָיַדע* .27
 ָעָשה*

 ִהְפִשיט
 ִכי 

 

Lesson #23 
 (ָדִמים)ָדם 

 ָדַרש
 ָמַלְך

 

Lesson #24 
 (אֹוִרים)אֹור 
ְיָלה  ַלַ֫
 ָבָרא

 

Lesson #25 
 ָפַקד

 

Lesson #26 
 בֹוא

 ִמְשָפט
 ָשַפט

ין  בֵּ
 ְצָדָקה

 

1Reading #5, Part  

 יֹום* .37

 ָאַכל* .47

 מּות .57

 ִנְפַקח .67

 ִהְשִכיל .77

 (ֲערּוָמה)ָערּום  .87

 (טֹוָבה)טֹוב  .97

 (ָרִעים, ָרָעה)ַרע  .08
 ֶפן

 ְבתֹוְך
 

Reading #5, Part 2 

ָנה  .18 ִנים)ְתאֵּ  (ְתאֵּ

 (ֲחגֹורֹות)ֲחגֹוָרה  .28

 (רּוחֹות)רּוַח  .38

 (קֹולֹות)קֹול * .48

 ָנַתן* .58

 ָתַפר .68

א .78  ִהְתַחבֵּ

א .88  ָירֵּ
 

Reading #5, Part 3 

 ֶאָחד .98

 ִייםַח  .09

 (ְכרּוִבים)ְכרּוב  .19

ֶרְך * .29  (ְדָרִכים)ֶדַ֫

ֶרב  .39  (ֲחָרבֹות)ֶחַ֫

 ִהִגיד .49

 ִהְשִכין .59

 ַמר*ָש  .69
 ַגם

 הּו+ִמן+ִמן orנּו +ִמן+ִמן= ִמֶּמנּו 

 



Beginning Biblical Hebrew 

Vocabulary List 
[Numbering refers to the icon card #; * indicates duplicate word] 

 

 3 

Lesson #27 
 ָהַרג
 כֹה

 ָקַבץ
 

Lesson #28 
 (ָשִנים)ָשָנה 

 ַגם*
 ָרָעב

 

Lesson #29 
ְך רֵּ ַרְך/בֵּ  בֵּ

 ִהְצִליַח 
 ִהְשִביעַ 
 ִהְמִליְך

 ִכָּלה
 ִהְשִחית

ֶשר  ֲעָשָרה/ֶעַ֫
ד  ִכבֵּ

 

Lesson #30 
י  ַאֲחרֵּ
י  ִלְפנֵּ
 ִאם

 ִכי*
 ֲאֶשר

 ַכֲאֶשר
 לּו

י  לּולֵּ
ן  ָלכֵּ
 ַעד

 ֶפן*
ַען  ְלַמַ֫
 ַעָתה

ּוָמה  ְמאַ֫
 מּות*

 ָפַקח
א*  ָירֵּ

 ִנָסה
 

Reading #6, Part 1 
ֶרץ *  (ֲאָרצֹות)ֶאַ֫

ֶקר  .79  (ְבָקִרים)בַֹ֫
 ַנִיםְש 

 ָסהנִ * .89

 ֶהֱעָלה .99

 ִהְשִכים .001

עַ  .101  ִבקֵּ

 קּום .201
 ָנא

 ָיִחיד
 ם *ָש 

 

Reading #6, Part 2 

 ָנָשא .301

 ָיַשב .401

 בֹוא .501

 ִהְשַתֲחָוה .601

 ּובש .701

 יםִש  .801
 ִליִשיְש 

 ֹפה
 ַיְחָדו

 

Reading #6, Part 3 

 ַמְלָאְך .901

 ַמִים*ָש  .011

ֶרן .111  ֶקַ֫
 ְמאּוָּמה*

 ָעַרְך .211

 ָקָרא* .311
 ֶנֱאַחז

 ַאל
 ַעָתה*

ַחת  ַתַ֫
 

Lesson #31 
 כַֹח 

 ַרתכָ 
ִים  ִים)ְשַנַ֫  (ְשַתַ֫

 

Lesson #32 
 ָנָשא*

 (גֹוִים)גֹוי 
 ַצִדיק
 ָגדֹול
 ָקטֹן
 (ַרִבים)ָרב 

 ַיְחָדו
 

Lesson #33 
י, ַאַחר*  ַאֲחרֵּ

 

Lesson #34 
ֶפש   (ְנָפשֹות)ֶנַ֫
ַרע   (ְזָרִעים)ֶזַ֫

 

Reading #7, Part 1 

 ִדָבה .411

 ֹתְלדֹות .511

ִנים .611  ְזקֻׁ
 ַפִסים

ִביא .711  הֵּ
 ָיכֹל

ר* .811  ִדבֵּ
 

Reading #7, Part 2 
 ַאַחד ָעָשר

 ֶמשֶשַ֫  .911

 (כֹוָכִבים)כֹוָכב  .021

ַח  .121  ָירֵּ

ַעל  .221  (ְבָעִלים)ַבַ֫

 הֹוִסיף .321

ר .421  ִספֵּ

 ָגַער .521

א .621  ִקנֵּ
ִשיב  הֵּ

 ָקַרב .721

ִמית .821  הֵּ

 ָהַרג* .921
 עֹוד

ה - ָָ 
 ְבֶטֶרם

 

Reading #7, Part 3 

ֶחם* .031  ֶלַ֫

 ִמְדָבר .131

 ֹאְרָחה .231

 ִהִציל .331

 ִהְשִליְך* .431

 הֹוִריד .531

א .631  ָמלֵּ

ק .731  רֵּ
ַעןלְ *  ַמַ֫

 

Lesson #35 
 ִהְלִביש
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 ִצָּוה
ֶגד   (ְבָגִדים)ֶבַ֫

 

Lesson #36 
 ִמְנָחה
ִביא  הֵּ
אֹמר  לֵּ
 ָחָרה
ִים)ָאף   (ַאַפַ֫
 רּוץ

 

Lesson #38 
ַח /ָש ַמחָש   מֵּ

 ָהָרה
 ָצַחק
ש  ָקַדש/ָקדֵּ
א  ָירֵּ
ן  ָזקֵּ

ִים  ִמְצַרַ֫
 

Reading #8, Part 1 

 ָאָדם* .831

ַעת .931  ַדַ֫

 ֶדהָש  .041

 ִצָּוה* .141

 ָנַגע .241
 ַתֲאָוה

 ְחָמדנֶ 
 ַאף ִכי

 

Reading #8, Part 2 

ב .341  ָעקֵּ

ֶצב .441  ֶעַ֫

 ְתשּוָקה .541

ַרע* .641  ֶזַ֫

 ֶנְחָבא .741

 ּוףש .841

 ָיַלד .941

 ָמַשל* .051

 ִהִׁשיא .151

 (ֲארּוָרה)ָארּור  .251
י  ִמְפנֵּ
 ִעָּמִדי

ְלִתי  ְלִבַ֫
 

Reading #8, Part 3 

 ֲאָדָמה* .351

 ַאף .451

 עֹור .551

ַהט .651  ַלַ֫

ָעה .751  זֵּ

 ָעָפר .851
 ם*שֵּ 

 ִהְלִביש* .951

 ָעַבד .061
 ַבֲעבּור

ן  הֵּ

 ְלעֹוָלם .161
 ֶדםִמֶקַ֫ 

 

Lesson #39 
 ָבַרח
 ָשַפְך

 

Lesson #40 
 ַמְלָאְך*

ִין* ין, ַעַ֫  NISעֵּ
 

Reading #9, Part 2 

 ְסַבְך .261

 ָחַשְך .361
 

Reading #9, Part 3 
ם  ְנאֻׁ

 חֹול .461

 ָפהָש  .561

 ָים .661
 ִנְשַבע

ְך* רֵּ  בֵּ
 ִהְרָבה

ַען  ַיַ֫
 

Lesson #42 
ל  אֵּ

 ִהְבִדיל
 ָנַפל

 ִנְרֶאה
ַתח  ֶפַ֫

 

Reading #10, Part 1 

ָּמ   .761  הֲאלֻׁ
 ָמגּור

ם .861  ִאּלֵּ

 ִנַצב .961

 ָסַבב .071

 ָמַלְך* .171
 

Reading #10, Part 2 

ֶמק .271  עֵַּ֫

 ָדם* .371

ֶפש* .471  ֶנַ֫
 ְנכֹאת

 ֹלט
 ְצִרי

 ָתָעה .571

ש .671  ִבקֵּ

ל .771  ִהְתַנכֵּ

 ַפְך*ָש  .871

 ַאלָש  .971

 ָנַסע .081

 ִהָכה .181
ִני= ָאֹנִכי * ֲָ  ֲא

 

Reading #10, Part 3 
ַצע  ֶבַ֫

 ֶעְשִרים .281

 קַש  .381

 ָסִריס .481

 ָבָשר .581

ֶגד* .681  ֶבַ֫

 ָמְתַנִים .781

 רַש  .881

ר .981  סֹחֵּ

 ָלהְמ ִש  .091
ל  ָאבֵּ
 ַטָבח

ֶסף .191  ֶכַ֫

 ִעירָש  .291

 אֹולְש  .391
 ִכָסה

 ָקַרע .491

ל .591  ִהְתַאבֵּ

ן .691 אֵּ  מֵּ
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 ָמַכר .791
 ָטַרף

 ִנַחם .891

 ָעַבר .991

 ָטַבל .002
ם  ִהְתַנחֵּ

 ָמַשְך .102

 ִהִכיר .202

 ָבָכה .302
 

Lesson #45 
 ְמָלאָכה

 ִנְקָרא
ים ָעָשרְש   נֵּ
 ָבתַש 

 

Reading #11, Part 1 
אִשית  רֵּ

הּו  ֹתַ֫
הּו  בַֹ֫

ֶשְך ַֹ֫  ח
 ָפִנים
ֶרב  ֶעַ֫
 יעַ ָרקִ 

 ַיָבָשה
 ִמְקֶוה
ֶשא  ֶדַ֫
ֶשב  עֵַּ֫

 ִמין
 ָמאֹור
 אֹות

ד  מֹועֵּ
 ֶמְמָשָלה

ף  ִרחֵּ
 ִהְבִדיל*

 ִנְקָוה
 ִהְדִשיא
 ִהְזִריעַ 
 הֹוִציא
ִאיר  הֵּ

ִני  שֵּ
 ְרִביִעי
 ְמֹאד

 

Reading #11, Part 2 
ֶרץ  ֶשַ֫

 ַחָיה*

 עֹוף
 ַתִנין
 ָכָנף

ֶמש  ֶרַ֫
ֶלם  ֶצַ֫

 ְדמּות
 ָדָגה

 ָזָכר*
 ָבהְנקֵּ *

 ָאְכָלה
 ָצָבא

 ְמָלאָכה*
ק  ָירֵּ

 ָשַרץ
ף  עֹופֵּ
 ָרַמש
 ָפָרה
 ָרָבה
א  ָמלֵּ
 ָרָדה
 ָכַבש
 ָזַרע
ָּלה  כֻׁ
ש  ִקדֵּ

 ֲחִמיִשי
 ִׁשִׁשי

 

Reading #12, Part 1 
 ָבָקר
 ָקֶצה

 ִמְרֶעה
 ָרָעב*

יָטב  מֵּ
ִיל  ַחַ֫

 ִמְקֶנה
 ָמגּור*

ָזה  ֲאחֻׁ
 ַטף

ֶסף*  ֶכַ֫
 ֶברֶשַ֫ 

 ִהִציג
 גּור

 יבהֹוִש 
 ֶהֱעִמיד
 ִהִשיג
ל  ִכְלכֵּ
 ָלָהה
ט  ִלקֵּ

 ִנְמָצא
 ַברָש 

 ָתַמם
 ַהב יָ 

 ֲחִמָׁשה
ד  ָכבֵּ

 ְשֹלִשים
ָאה  מֵּ
 ְמַעט
ס  ָאפֵּ

 ִפי  לְ 
ֶגד  ֶנַ֫

 

Reading #12, Part 2 
 ְגִוָיה
ן  כֹהֵּ
 חֹק

 ְתבּוָאה
ן  חֵּ

ֶמש  חַֹ֫
 ַאְרָבִעים

ְך  ָירֵּ
ֶסד  ֶחַ֫
 ֱאֶמת

ָרה  ְקבֻׁ
 ִמָטה
ד  ִכחֵּ

 ַארִנְש 
 ָקָנה
 ָחָיה

 ַמםָש 
 ָחַזק

 ֶהֱעִביר
 ֶהֱחָיה
 ָקַבר

 ַכבָש 
 ַאְרָבִעים

 ַרק
א  הֵּ

 ַבד לְ 
 

Lesson #49 
 ָאַסף
 ָגַוע

 ָקַבר*
 ֶנֱאַסף
 בַֹרְך

 ִנְקַבר
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Reading #13, Part 1 
 ֶבטשֵַּ֫ 

 ְבָרָכה
 ְמָעָרה

ֶבר  ֶקַ֫
ִטים  ֲחנֻׁ
 ִשְבִעים

 ְבִכית
ֶכב   ֶרַ֫
 ָפָרש 

 ַמֲחֶנה
ֶרן  גַֹ֫

 ֶברעֵַּ֫ 
ד  ִמְספֵּ

ֶבל  אֵַּ֫
 ֶנֱאַסף*
 ָאַסף*
 ָגַוע*
 ָנַפל*

 ָנַשק
 ָרָפא
 ָחַנט

 ִהְשִביע
 ָכָרה
 ָעַזב
 ָסַפד
ן  ָזקֵּ

 

Reading #13, Part 2 
ַשע  ֶפַ֫

 ַחָטאת
ב  לֵּ

ִשים  ִשּלֵּ
ֶרְך  ֶבַ֫
ֶצם  ֶעַ֫
 ָארֹון

 ַטםָש 
 ָגַמל

 ָחַשב
ַּלד  יֻׁ
 כֹה


