Transliteration Exercise
Genesis Chapter 1
1

ֱֹלהים אֵ ת הַ שָּ מַ יִׁ ם וְּ אֵ ת הָּ אָּ ֶרץ׃
אשית בָּ ָּרא א ִׁ
ְּב ֵר ִׁ

berē’šît bārā’ ’elōhîm ’ēt haššāmayim we’ēt hā’āreṣ
2

ל־פנֵי הַ מָּ יִׁ ם׃
ְּ
ֱֹלהים ְּמ ַרחֶ פֶ ת עַ
ל־פנֵי ְּתהֹום וְּ רּוחַ א ִׁ
ְּ
וְּ הָּ אָּ ֶרץ הָּ יְּ תָּ ה תֹהּו ָּובֹהּו וְּ חֹשֶ ְך עַ

3

ֱֹלהים יְּ ִׁהי אֹור וַיְּ ִׁהי־אֹור׃
וַי ֹאמֶ ר א ִׁ

4

ֱֹלהים בֵ ין הָּ אֹור ּובֵ ין הַ חֹשֶ ְך׃
ֱֹלהים אֶ ת־הָּ אֹור ִׁכי־טֹוב ַוי ְַּב ֵדל א ִׁ
ַוי ְַּרא א ִׁ

5

ֱֹלהים לָּ אֹור יֹום וְּ לַ חֹשֶ ְך קָּ ָּרא לָּ יְּ לָּ ה וַיְּ ִׁהי־עֶ ֶרב וַיְּ ִׁהי־בֹקֶ ר יֹום אֶ חָּ ד׃ פ
וַיִׁ ְּק ָּרא א ִׁ

6

יהי מַ ְּב ִׁדיל בֵ ין מַ יִׁ ם לָּ מָּ יִׁ ם׃
ֱֹלהים יְּ ִׁהי ָּר ִׁקיעַ ְּבתֹוְך הַ מָּ יִׁ ם וִׁ ִׁ
וַי ֹאמֶ ר א ִׁ

7

ֱֹלהים אֶ ת־הָּ ָּר ִׁקיעַ ַוי ְַּב ֵדל בֵ ין הַ מַ יִׁ ם אֲשֶ ר ִׁמתַ חַ ת לָּ ָּר ִׁקיעַ
ַויַעַ ׂש א ִׁ

ּובֵ ין הַ מַ יִׁ ם אֲשֶ ר מֵ עַ ל לָּ ָּר ִׁקיעַ וַיְּ ִׁהי־כֵ ן׃
8

ֱֹלהים לָּ ָּר ִׁקיעַ שָּ מָּ יִׁ ם וַיְּ ִׁהי־עֶ ֶרב וַיְּ ִׁהי־בֹקֶ ר יֹום שֵ נִׁ י׃ פ
וַיִׁ ְּק ָּרא א ִׁ

9

ֱֹלהים יִׁ קָּ וּו הַ מַ יִׁ ם ִׁמתַ חַ ת הַ שָּ מַ יִׁ ם אֶ ל־מָּ קֹום אֶ חָּ ד וְּ תֵ ָּראֶ ה הַ יַבָּ שָּ ה וַיְּ ִׁהי־כֵ ן׃
וַי ֹאמֶ ר א ִׁ

10

ֱֹלהים ִׁכי־טֹוב׃
ּול ִׁמ ְּקוֵה הַ מַ יִׁ ם קָּ ָּרא י ִַׁמים ַוי ְַּרא א ִׁ
ֱֹלהים לַ יַבָּ שָּ ה אֶ ֶרץ ְּ
וַיִׁ ְּק ָּרא א ִׁ

11

ֱֹלהים תַ ְּדשֵ א הָּ אָּ ֶרץ ֶדשֶ א עֵ ׂשֶ ב מַ זְּ ִׁריעַ ז ֶַרע עֵ ץ ְּפ ִׁרי עֹ ׂשֶ ה ְּפ ִׁרי ְּל ִׁמינֹו
וַי ֹאמֶ ר א ִׁ

אֲשֶ ר ז ְַּרעֹו־בֹו עַ ל־הָּ אָּ ֶרץ וַיְּ ִׁהי־כֵ ן׃
12

ה־פ ִׁרי אֲשֶ ר ז ְַּרעֹו־בֹו ְּל ִׁמינֵהּו
ְּ
וַתֹוצֵ א הָּ אָּ ֶרץ ֶדשֶ א עֵ ׂשֶ ב מַ זְּ ִׁריעַ ז ֶַרע ְּל ִׁמינֵהּו וְּ עֵ ץ עֹ ׂשֶ

ֱֹלהים ִׁכי־טֹוב׃
ַוי ְַּרא א ִׁ
13

ישי׃ פ
וַיְּ ִׁהי־עֶ ֶרב וַיְּ ִׁהי־בֹקֶ ר יֹום ְּש ִׁל ִׁ

14

ארֹת ִׁב ְּר ִׁקיעַ הַ שָּ מַ יִׁ ם ְּלהַ ְּב ִׁדיל בֵ ין הַ יֹום ּובֵ ין הַ לָּ יְּ לָּ ה
ֱֹלהים יְּ ִׁהי ְּמ ֹ
וַי ֹאמֶ ר א ִׁ

ּולי ִָּׁמים וְּ שָּ נִׁ ים׃
ּולמֹוע ֲִׁדים ְּ
אתֹת ְּ
וְּ הָּ יּו ְּל ֹ
15

וְּ הָּ יּו ִׁל ְּמאֹורֹת ִׁב ְּר ִׁקיעַ הַ שָּ מַ יִׁ ם ְּלהָּ ִׁאיר עַ ל־הָּ אָּ ֶרץ וַיְּ ִׁהי־כֵ ן׃

16

ֹלים אֶ ת־הַ מָּ אֹור הַ ָּגדֹל ְּלמֶ ְּמשֶ לֶ ת הַ יֹום
ארֹת הַ גְּ ד ִׁ
ת־שנֵי הַ ְּמ ֹ
ְּ
ֱֹלהים אֶ
ַויַעַ ׂש א ִׁ

וְּ אֶ ת־הַ מָּ אֹור הַ קָּ טֹן ְּלמֶ ְּמשֶ לֶ ת הַ לַ יְּ לָּ ה וְּ אֵ ת הַ כֹוכָּ ִׁבים׃
17

ֱֹלהים ִׁב ְּר ִׁקיעַ הַ שָּ מָּ יִׁ ם ְּלהָּ ִׁאיר עַ ל־הָּ אָּ ֶרץ׃
וַיִׁ תֵ ן אֹתָּ ם א ִׁ

18

ֱֹלהים ִׁכי־טֹוב׃
וְּ ִׁל ְּמשֹל בַ יֹום ּובַ לַ יְּ לָּ ה ּולֲהַ ְּב ִׁדיל בֵ ין הָּ אֹור ּובֵ ין הַ חֹשֶ ְך ַוי ְַּרא א ִׁ

19

יעי׃ פ
וַיְּ ִׁהי־עֶ ֶרב וַיְּ ִׁהי־בֹקֶ ר יֹום ְּר ִׁב ִׁ

20

ל־פנֵי ְּר ִׁקיעַ הַ שָּ מָּ יִׁ ם׃
ְּ
ֱֹלהים יִׁ ְּש ְּרצּו הַ מַ יִׁ ם שֶ ֶרץ נֶפֶ ש חַ יָּה וְּ עֹוף יְּ עֹופֵ ף עַ ל־הָּ אָּ ֶרץ עַ
וַי ֹאמֶ ר א ִׁ

21

ֹלים וְּ אֵ ת כָּ ל־נֶפֶ ש הַ חַ יָּה הָּ רֹמֶ ׂשֶ ת
ֱֹלהים אֶ ת־הַ תַ נִׁ ינִׁ ם הַ גְּ ד ִׁ
וַיִׁ ְּב ָּרא א ִׁ

ֱֹלהים ִׁכי־טֹוב׃
אֲשֶ ר שָּ ְּרצּו הַ מַ יִׁ ם ְּל ִׁמינֵהֶ ם וְּ אֵ ת כָּ ל־עֹוף כָּ נָּף ְּל ִׁמינֵהּו ַוי ְַּרא א ִׁ
22

ּומ ְּלאּו אֶ ת־הַ מַ יִׁ ם בַ י ִַׁמים וְּ הָּ עֹוף יִׁ ֶרב בָּ אָּ ֶרץ׃
ּורבּו ִׁ
ֱֹלהים לֵ אמֹר ְּפרּו ְּ
וַיְּ בָּ ֶרְך אֹתָּ ם א ִׁ

23

ישי׃ פ
וַיְּ ִׁהי־עֶ ֶרב וַיְּ ִׁהי־בֹקֶ ר יֹום ח ֲִׁמ ִׁ

24

ֱֹלהים תֹוצֵ א הָּ אָּ ֶרץ נֶפֶ ש חַ יָּה ְּל ִׁמינָּּה ְּבהֵ מָּ ה ו ֶָּרמֶ ׂש וְּ חַ יְּ תֹו־אֶ ֶרץ ְּל ִׁמינָּּה וַיְּ ִׁהי־כֵ ן׃
וַי ֹאמֶ ר א ִׁ

25

ֱֹלהים אֶ ת־חַ יַת הָּ אָּ ֶרץ ְּל ִׁמינָּּה וְּ אֶ ת־הַ ְּבהֵ מָּ ה ְּל ִׁמינָּּה
ַויַעַ ׂש א ִׁ

ֱֹלהים ִׁכי־טֹוב׃
ל־רמֶ ׂש הָּ א ֲָּדמָּ ה ְּל ִׁמינֵהּו ַוי ְַּרא א ִׁ
ֶ
וְּ אֵ ת כָּ
26

ֱֹלהים ַנעֲׂשֶ ה אָּ ָּדם ְּבצַ ְּלמֵ נּו ִׁכ ְּדמּותֵ נּו
וַי ֹאמֶ ר א ִׁ

ּובכָּ ל־הָּ ֶרמֶ ׂש הָּ רֹמֵ ׂש עַ ל־הָּ אָּ ֶרץ׃
ּובכָּ ל־הָּ אָּ ֶרץ ְּ
ּובעֹוף הַ שָּ מַ יִׁ ם ּובַ ְּבהֵ מָּ ה ְּ
וְּ יִׁ ְּרדּו ִׁב ְּדגַת הַ יָּם ְּ
27

ֱֹלהים בָּ ָּרא אֹתֹו זָּכָּ ר ּונְּ קֵ בָּ ה בָּ ָּרא אֹתָּ ם׃
ֱֹלהים אֶ ת־הָּ אָּ ָּדם ְּבצַ ְּלמֹו ְּבצֶ לֶ ם א ִׁ
וַיִׁ ְּב ָּרא א ִׁ

28

ּומ ְּלאּו אֶ ת־הָּ אָּ ֶרץ
ּורבּו ִׁ
ֱֹלהים ְּפרּו ְּ
ֱֹלהים וַי ֹאמֶ ר לָּ הֶ ם א ִׁ
וַיְּ בָּ ֶרְך אֹתָּ ם א ִׁ

ּובכָּ ל־חַ יָּה הָּ רֹמֶ ׂשֶ ת עַ ל־הָּ אָּ ֶרץ׃
ּובעֹוף הַ שָּ מַ יִׁ ם ְּ
ּורדּו ִׁב ְּדגַת הַ יָּם ְּ
וְּ ִׁכ ְּבשֻׁ הָּ ְּ
29

ֱֹלהים ִׁהנֵה נָּתַ ִׁתי לָּ כֶ ם אֶ ת־כָּ ל־עֵ ׂשֶ ב ז ֵֹרעַ ז ֶַרע
וַי ֹאמֶ ר א ִׁ

ל־פנֵי כָּ ל־הָּ אָּ ֶרץ וְּ אֶ ת־כָּ ל־הָּ עֵ ץ אֲשֶ ר־בֹו ְּפ ִׁרי־עֵ ץ ז ֵֹרעַ ז ַָּרע לָּ כֶ ם יִׁ ְּהיֶה ְּלאָּ ְּכלָּ ה׃
ְּ
אֲשֶ ר עַ
30

ּולכֹל רֹומֵ ׂש עַ ל־הָּ אָּ ֶרץ
ּולכָּ ל־עֹוף הַ שָּ מַ יִׁ ם ְּ
ּולכָּ ל־חַ יַת הָּ אָּ ֶרץ ְּ
ְּ

אֲשֶ ר־בֹו נֶפֶ ש חַ יָּה אֶ ת־כָּ ל־י ֶֶרק עֵ ׂשֶ ב ְּלאָּ ְּכלָּ ה וַיְּ ִׁהי־כֵ ן׃
אד וַיְּ ִׁהי־עֶ ֶרב וַיְּ ִׁהי־בֹקֶ ר יֹום הַ ִׁש ִׁשי׃ פ
ֱֹלהים אֶ ת־כָּ ל־אֲשֶ ר עָּ ׂשָּ ה וְּ ִׁהנֵה־טֹוב ְּמ ֹ
ַ 31וי ְַּרא א ִׁ

