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Session 2: The Feminine Noun
In the last session you discovered the best way that you can memorize
vocabulary. You practiced with masculine nouns, and learned how to form
simple sentences because the verb “to be” is often implied in Hebrew. In
this session you will work with feminine nouns, and will continue to practice
with short sentences. You will also learn how to ask a question, and to
answer your own question.

Vocabulary
נָבִיא
ַאב ְָרהָם הּוא

prophet

ַאב

זֶׁה

מֹשֶׁה

Moses

ֲאנִי

יִש ְָראֵל

עַם

people

אָתָ ה

ֶׁמלְֶׁך

ֶׁאחָד

one

ֲאנִי ַאב

Review
עַם יִש ְָראֵל

מ ֹשֶׁה מֶׁ לְֶׁך

אָתָ ה ֶׁמלֶׁך

יִש ְָר ֵא ַל עַם

הּוא מֶׁ לְֶׁך

הּוא מֹשֶׁה

זֶׁה ֶׁאחָד

זֶׁה עַם

מֹשֶׁה נָבִיא

Masculine

Feminine

ַאב

אֵ ם

אָתָ ה

אֲת

הּוא

הִיא

זֶׁה

ז ֹֹּֽאת

יִש ְָראֵל

אֶׁ ֶׁרץ

ֶׁמלֶׁך

ב ְָרכָ ֹּֽה

מֹשֶׁה

שָ ָרה

עַם

שָ בַת

Feminine Nouns
ש ַבת
ָ
ב ְָרכָ ֹּֽה
ש ָָרה

ז ֹֹּֽאת

ִמנְ ָחה

בֵן ַבת

אַתָ ה )(m

אֲתְ )(f

Practice
ז ֹאת ב ְָרכָ ֹּֽה
אָתָ ה ַאב
אֲת ֵאם

ָָארץ
ז ֹאת ה ֶׁ

זֶׁה ַה ֶׁמלְֶׁך

ֲאנִי מ ֹשֶׁה

זֶׁה ָהעָם

ֲאנִי שָ ָרה

 • Questionמִי
ִמי אָתָה ? ֲאנִי ….
ִמי ָה ֵאם ? הִיא ….
ִמי ַאב ְָרהָם ? הּוא ….
ִמי אֲתְ ? ֲאנִי ….
הּוא ַאב
הּוא הָָאב

שה
ַאתָ ה מ ֹ ֶׁ

ז ֹֹּֽאת ב ְָרכָה

ֲאת ש ָָרה

ז ֹֹּֽאת ַהב ְָרכָה

הִיא אֵם

הּוא ה ֶׁמלְֶׁך

ַאתָ ה ֶׁמלְֶׁך

הִיא ה ֵאם

הִיא ה ֵאם

ַאתָ ה ה ֶׁמלְֶׁך

זֶׁה ָהעָם

זֶׁה יִש ְָראֵל

ֲאתְ אֵם

זֶׁה עָם

ָָארץ
ז ֹאת ה ֶׁ

ֲאתְ האֵם

ֲאנִי מֹשֶׁה
ֲאנִי ש ָָרה
ִמי ֲאת ?
ִמי אָתָ ה ?
ִמי ש ָָרה ?
ִמי הָָאב ?

Blessed are You, O Lord our God, King of the universe.

בָרּוְך אַתָ ה י ְהוָה אֱֹלהֵינּו
ֶׁמלְֶׁך הָעֹלָם

