
Transliteration Exercise 

Genesis Chapter 1 

ֶרץ׃   1 אָּ ֵאת הָּ ם וְּ ַמיִׁ ים ֵאת ַהשָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ ית בָּ ֵראשִׁ  בְּ
berē’šît bārā’ ’elōhîm ’ēt haššāmayim we’ēt hā’āreṣ 

ם׃   2 יִׁ ֵני ַהמָּ ַרֶחֶפת ַעל־פְּ ים מְּ רּוַח ֱאֹלהִׁ הֹום וְּ ֵני תְּ ֹחֶשְך ַעל־פְּ ֹבהּו וְּ ה ֹתהּו וָּ תָּ יְּ ֶרץ הָּ אָּ הָּ  וְּ

י־אֹור׃   3 הִׁ י אֹור ַויְּ הִׁ ים יְּ  ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

אֹור   4 ים ֶאת־הָּ א ֱאֹלהִׁ אֹור ּוֵבין ַהֹחֶשְך׃ ַוַירְּ ים ֵבין הָּ ֵדל ֱאֹלהִׁ י־טֹוב ַוַיבְּ  כִׁ

ד׃ פ   5 י־ֹבֶקר יֹום ֶאחָּ הִׁ י־ֶעֶרב ַויְּ הִׁ ה ַויְּ לָּ יְּ א לָּ רָּ ַלֹחֶשְך קָּ אֹור יֹום וְּ ים לָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ קְּ  ַויִׁ

יִׁ    6 מָּ ם לָּ יל ֵבין ַמיִׁ דִׁ י ַמבְּ יהִׁ ם וִׁ יִׁ תֹוְך ַהמָּ יַע בְּ קִׁ י רָּ הִׁ ים יְּ  ם׃ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

יַע    7 קִׁ רָּ ַתַחת לָּ ם ֲאֶשר מִׁ ֵדל ֵבין ַהַמיִׁ יַע ַוַיבְּ קִׁ רָּ ים ֶאת־הָּ  ַוַיַעׂש ֱאֹלהִׁ
 

י־ֵכן׃ הִׁ יַע ַויְּ קִׁ רָּ ם ֲאֶשר ֵמַעל לָּ  ּוֵבין ַהַמיִׁ

י׃ פ   8 י־ֹבֶקר יֹום ֵשנִׁ הִׁ י־ֶעֶרב ַויְּ הִׁ ם ַויְּ יִׁ מָּ יַע שָּ קִׁ רָּ ים לָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ קְּ  ַויִׁ

ים יִׁ    9 י־ֵכן׃ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ הִׁ ה ַויְּ שָּ ֶאה ַהַיבָּ ֵתרָּ ד וְּ קֹום ֶאחָּ ם ֶאל־מָּ ַמיִׁ ַתַחת ַהשָּ ם מִׁ וּו ַהַמיִׁ  קָּ

י־טֹוב׃   10 ים כִׁ א ֱאֹלהִׁ ים ַוַירְּ א ַימִׁ רָּ ם קָּ ֵוה ַהַמיִׁ קְּ מִׁ ה ֶאֶרץ ּולְּ שָּ ים ַלַיבָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ קְּ  ַויִׁ



ֶרץ ֶדֶשא ֵעֶׂשב    11 אָּ ֵשא הָּ ים ַתדְּ ינֹו ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ מִׁ י לְּ רִׁ י ֹעֶׂשה פְּ רִׁ יַע ֶזַרע ֵעץ פְּ רִׁ  ַמזְּ
 

י־ֵכן׃ הִׁ ֶרץ ַויְּ אָּ עֹו־בֹו ַעל־הָּ  ֲאֶשר ַזרְּ

יֵנהּו    12 מִׁ עֹו־בֹו לְּ י ֲאֶשר ַזרְּ רִׁ ֵעץ ֹעֶׂשה־פְּ יֵנהּו וְּ מִׁ יַע ֶזַרע לְּ רִׁ ֶרץ ֶדֶשא ֵעֶׂשב ַמזְּ אָּ  ַותֹוֵצא הָּ
 

י־טֹוב׃ ים כִׁ א ֱאֹלהִׁ  ַוַירְּ

י־ֶעֶרב   13 הִׁ י׃ פ ַויְּ ישִׁ לִׁ י־ֹבֶקר יֹום שְּ הִׁ  ַויְּ

ה    14 לָּ יְּ יל ֵבין ַהיֹום ּוֵבין ַהלָּ דִׁ ַהבְּ ם לְּ ַמיִׁ יַע ַהשָּ קִׁ רְּ ֹאֹרת בִׁ י מְּ הִׁ ים יְּ  ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ
 

ים׃ נִׁ שָּ ים וְּ יָּמִׁ ים ּולְּ מֹוֲעדִׁ ֹאֹתת ּולְּ יּו לְּ הָּ  וְּ

ֶר    15 אָּ יר ַעל־הָּ אִׁ הָּ ם לְּ ַמיִׁ יַע ַהשָּ קִׁ רְּ אֹוֹרת בִׁ מְּ יּו לִׁ הָּ י־ֵכן׃וְּ הִׁ  ץ ַויְּ

ֶשֶלת ַהיֹום    16 ֶממְּ אֹור ַהגָֹּדל לְּ ים ֶאת־ַהמָּ ֹדלִׁ ֹאֹרת ַהגְּ ֵני ַהמְּ ים ֶאת־שְּ  ַוַיַעׂש ֱאֹלהִׁ
 

ים׃ בִׁ ֵאת ַהכֹוכָּ ה וְּ לָּ ֶשֶלת ַהַליְּ ֶממְּ ֹטן לְּ אֹור ַהקָּ ֶאת־ַהמָּ  וְּ

אָּ    17 יר ַעל־הָּ אִׁ הָּ ם לְּ יִׁ מָּ יַע ַהשָּ קִׁ רְּ ים בִׁ ם ֱאֹלהִׁ ֵתן ֹאתָּ  ֶרץ׃ַויִׁ

י־טֹוב׃   18 ים כִׁ א ֱאֹלהִׁ אֹור ּוֵבין ַהֹחֶשְך ַוַירְּ יל ֵבין הָּ דִׁ ה ּוֲלַהבְּ לָּ ֹשל ַביֹום ּוַבַליְּ מְּ לִׁ  וְּ



י׃ פ   19 יעִׁ בִׁ י־ֹבֶקר יֹום רְּ הִׁ י־ֶעֶרב ַויְּ הִׁ  ַויְּ

אָּ    20 עֹוֵפף ַעל־הָּ עֹוף יְּ ה וְּ ם ֶשֶרץ ֶנֶפש ַחיָּ צּו ַהַמיִׁ רְּ שְּ ים יִׁ ם׃ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ יִׁ מָּ יַע ַהשָּ קִׁ ֵני רְּ  ֶרץ ַעל־פְּ

ֹרֶמֶׂשת    21 ל־ֶנֶפש ַהַחיָּה הָּ ֵאת כָּ ים וְּ ֹדלִׁ ם ַהגְּ ינִׁ ים ֶאת־ַהַתנִׁ א ֱאֹלהִׁ רָּ בְּ  ַויִׁ
 

י־טֹוב׃ ים כִׁ א ֱאֹלהִׁ יֵנהּו ַוַירְּ מִׁ נָּף לְּ ל־עֹוף כָּ ֵאת כָּ יֵנֶהם וְּ מִׁ ם לְּ צּו ַהַמיִׁ רְּ  ֲאֶשר שָּ

י   22 ם ֱאֹלהִׁ ֶרְך ֹאתָּ בָּ ֶרץ׃ַויְּ אָּ ֶרב בָּ עֹוף יִׁ הָּ ים וְּ ם ַבַימִׁ אּו ֶאת־ַהַמיִׁ לְּ בּו ּומִׁ רּו ּורְּ  ם ֵלאֹמר פְּ

י׃ פ   23 ישִׁ י־ֹבֶקר יֹום ֲחמִׁ הִׁ י־ֶעֶרב ַויְּ הִׁ  ַויְּ

י־ֵכן׃   24 הִׁ ינָּּה ַויְּ מִׁ תֹו־ֶאֶרץ לְּ ַחיְּ ֶרֶמׂש וְּ ה וָּ ֵהמָּ ינָּּה בְּ מִׁ ֶרץ ֶנֶפש ַחיָּה לְּ אָּ ים תֹוֵצא הָּ  ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

ינָּּה    25 מִׁ ה לְּ ֵהמָּ ֶאת־ַהבְּ ינָּּה וְּ מִׁ ֶרץ לְּ אָּ ים ֶאת־ַחַית הָּ  ַוַיַעׂש ֱאֹלהִׁ
 

י־טֹוב׃ ים כִׁ א ֱאֹלהִׁ יֵנהּו ַוַירְּ מִׁ ה לְּ מָּ ֲאדָּ ל־ֶרֶמׂש הָּ ֵאת כָּ  וְּ

מּוֵתנּו    26 דְּ ֵמנּו כִׁ ַצלְּ ם בְּ דָּ ים ַנֲעֶׂשה אָּ  ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ
 

מַ  עֹוף ַהשָּ ַגת ַהיָּם ּובְּ דְּ דּו בִׁ רְּ יִׁ ֶרץ׃וְּ אָּ ֹרֵמׂש ַעל־הָּ ֶרֶמׂש הָּ ל־הָּ כָּ ֶרץ ּובְּ אָּ ל־הָּ כָּ ה ּובְּ ֵהמָּ ם ּוַבבְּ  יִׁ

ם׃   27 א ֹאתָּ רָּ ה בָּ ֵקבָּ ר ּונְּ א ֹאתֹו זָּכָּ רָּ ים בָּ ֶצֶלם ֱאֹלהִׁ מֹו בְּ ַצלְּ ם בְּ דָּ אָּ ים ֶאת־הָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ בְּ  ַויִׁ



בּו ּומִׁ    28 רּו ּורְּ ים פְּ ֶהם ֱאֹלהִׁ ים ַויֹאֶמר לָּ ם ֱאֹלהִׁ ֶרְך ֹאתָּ בָּ ֶרץ ַויְּ אָּ אּו ֶאת־הָּ  לְּ
 

ֶרץ׃ אָּ ֹרֶמֶׂשת ַעל־הָּ ל־ַחיָּה הָּ כָּ ם ּובְּ ַמיִׁ עֹוף ַהשָּ ַגת ַהיָּם ּובְּ דְּ דּו בִׁ הָּ ּורְּ שֻׁ בְּ כִׁ  וְּ

ל־ֵעֶׂשב ֹזֵרַע ֶזַרע    29 ֶכם ֶאת־כָּ י לָּ ֵנה נַָּתתִׁ ים הִׁ  ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ
 

י־עֵ  רִׁ ֵעץ ֲאֶשר־בֹו פְּ ל־הָּ ֶאת־כָּ ֶרץ וְּ אָּ ל־הָּ ֵני כָּ ה׃ֲאֶשר ַעל־פְּ לָּ כְּ אָּ ֶיה לְּ הְּ ֶכם יִׁ  ץ ֹזֵרַע זַָּרע לָּ

ֶרץ    30 אָּ ֹכל רֹוֵמׂש ַעל־הָּ ם ּולְּ ַמיִׁ ל־עֹוף ַהשָּ כָּ ֶרץ ּולְּ אָּ ל־ַחַית הָּ כָּ  ּולְּ
 

י־ֵכן׃ הִׁ ה ַויְּ לָּ כְּ אָּ ל־ֶיֶרק ֵעֶׂשב לְּ  ֲאֶשר־בֹו ֶנֶפש ַחיָּה ֶאת־כָּ

י׃ פ    שִׁ י־ֹבֶקר יֹום ַהשִׁ הִׁ י־ֶעֶרב ַויְּ הִׁ אֹ ד ַויְּ ֵנה־טֹוב מְּ הִׁ ה וְּ ׂשָּ ל־ֲאֶשר עָּ ים ֶאת־כָּ א ֱאֹלהִׁ  31ַוַירְּ

 


