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Inleiding op deel III

Dit werkboek bevat het oefenmateriaal dat bestaat uit oefeningen en
vertaalopgaven met de daarbij behorende uitwerkingen.
Het werkboek omvat drie onderdelen:

A. Oefenmateriaal met betrekking tot schrift- en klankleer. Dit
onderdeel is opgesplitst in drie blokken: 

A 1. Transcriptie- en leesopgaven
A 2. Uitwerkingen van de opgaven
A 3. Leesoefeningen

B. Oefenmateriaal met betrekking de vormleer. Dit onderdeel is
opgesplitst in twee blokken:

B 1. Opgaven over vormleer
B 2. Uitwerkingen van de opgaven

C. Lijsten en tabellen. Dit onderdeel omvat drie blokken: 
C 1. Woordenlijst en werkwoordenlijst
C 2. Tabellen, overzichten en schema’s
C 3. Lijsten van gebruikte begrippen, afkortingen en een korte
literatuurlijst.

Oefenmateriaal
Afgestemd op de inhoud van elk thema dat is behandeld in zowel deel I als
II, wordt een oefening of worden meerdere oefeningen aangeboden. Deze
oefeningen sluiten aan op het desbetreffende thema, maar hierbij wordt
ook stof die al eerder is behandeld opgenomen. Op deze wijze wordt de
grammaticale kennis en de oefenvaardigheid met en toepassing van de
geleerde stof bijgehouden en steeds uitgebreid. 

Oefenmateriaal schrift- en klankleer
Bij de uitwerking van de transcriptie- en leesoefeningen wordt ook een
vertaling geboden. Het is zeer nuttig om de uitspraak en de betekenis van
deze woorden zo veel mogelijk uit het hoofd te leren om zo te werken aan
een basisvocabulaire. Wanneer het gaat om woorden die niet tot het
basisvocabulaire behoren zal dit worden aangegeven; vaak gaat het om
woorden of werkwoordsvormen die later aan de orde komen, maar
gebruikt worden omwille van de inhoud van de desbetreffende oefening.
In bepaalde gevallen wordt in opmerkingen bij de opgave verwezen naar
onderdelen van schrift- en klankleer die nog niet in de betreffende

°

–
–
–

°

–
–

°
–
–
–
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Werkboek behorend bij GRAMMATICA VAN HET BIJBELS HEBREEUWS

oefening aan de orde komen; in de meeste gevallen is de stof van die
onderdelen dan ook nog niet in de uitwerking verwerkt.  

Leeswijze: 
De regels van de oefeningen dienen te worden gelezen van rechts naar
links in de volgorde die de cijfers aangeven. In deze volgorde zijn de
getranscribeerde woorden ook weergegeven in de uitwerking.

Verwijzingen: 
Lees voor het maken van de oefeningen de paragrafen in deel I waarnaar
wordt verwezen. Lees ook de bijbehorende opmerkingen.  

Oefenmateriaal vormleer
De oefeningen bestaan uit lees- en vooral vertaalopgaven. In de uitwerking
wordt de vertaling geboden. Hierbij wordt de transcriptie achterwege
gelaten; alleen waar dat nodig of wenselijk is wordt transcriptie geboden.  

Verwijzingen:
Per thema worden oefeningen geboden over de behandelde stof. Hiernaar
wordt verwezen in deel II.

Basisvocabulaire:
In de oefenopgaven worden zo veel mogelijk de woorden gebruikt
die in de uitleg in deel II ook naar voren komen. De meeste woorden
die gebruikt worden in de oefeningen zijn opgenomen in de
woordenlijsten (III, C). De vertaling van minder voorkomende
woorden wordt bij de oefeningen vermeld.
Nieuwe woorden kunnen in de woordenlijst (III, C1) worden
opgezocht. Wanneer in een oefening veel nieuwe woorden
voorkomen wordt een aantal hiervan bij de oefening zelf geboden.
Het is nuttig om deze woorden uit het hoofd te leren.

°

°

°
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DEEL A, SCHRIFT- EN KLANKLEER
A 1 OPGAVEN TRANSCRIPTIE

Opmerkingen vooraf:
Aan het begin van een woord krijgen de letters a, b, c, k, t, z zeer
vaak een punt, die nu nog niet in deze letters is geplaatst. De
uitspraak en transcriptie van deze lettters met punt blijft zoals
geleerd is. De betekenis en functie van bedoelde punt komt aan de
orde in I, § 7, begadkefat-letters. 
Bepaalde woordjes met dezelfde medeklinkers zijn naast elkaar gezet
om te laten uitkomen dat alleen de vocalisatie verschilt. Omwille van
voornoemd doel worden bepaalde woordjes herhaald; alleen de
klinkertekens verschillen.
Bepaalde woordjes zijn naast elkaar geplaatst om te laten uitkomen
dat de uitspraak onderling erg op elkaar lijkt of zelfs kan
samenvallen; de medeklinkers verschillen echter.
Bepaalde woordjes kunnen dezelfde medeklinkers hebben, maar
zelfs driemaal een verschillende uitspraak. Zie oef. 4, regel 8. 
Na een klinker krijgen de letters a , b, c, k, t, z een andere
transcriptie en uitspraak. Dit is nu nog niet verwerkt en komt aan de
orde in I, § 7, begadkefat-letters , en vanaf oef. 12. 
Aan het begin van een woord krijgen de letters a , b, c, k, t, z een
punt, die nu wel in de uitwerking verwerkt is; deze punt kan ook
voorkomen aan het begin van een lettergreep. De uitspraak en
transcriptie van deze lettters met punt blijft zoals geleerd is. De
betekenis en functie van deze punt komt aan de orde in I, § 7,
begadkefat-letters.
Bepaalde naamwoorden zijn naast elkaar geplaatst om alvast de
vrouwelijk enkelvoudsuitgang  d ̈ en de meervoudsvormen te laten
uitkomen: mnl. mv. uitgang mi¦   en vrl. mv. uitgang  zF. Dit komt aan
de orde in II, § 2.2.
Bepaalde woorden die kunnen voorkomen met of zonder
leesmoeder (is plene of defectief) zijn in de oefening naast elkaar
geplaatst. Zie I, § 4.4.
De klinker wordt aan het einde van het woord vóór de keelletter
uitgesproken, zie patach furtivum, I, § 2.4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Werkboek behorend bij GRAMMATICA VAN HET BIJBELS HEBREEUWS

Oefening nr. 1. Alfabet. Letters herkennen

Benoem de letters lezend van rechts naar links. 
Zie voor de uitwerking A2.1. 

a d ` w W 1

p c Ÿy g l 2

` v z n r 3

g W h r x 4

p l k a i 5

a z b t c 6

x w f q d 7

Ÿy v g e a 8

n p e i r 9

r f a b d 10

p n k Ÿy e 11

e i v ` W 12

w a f c b 13

` d q e r 14

r k h t f 15

h w v x d 16
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SCHRIFT- EN KLANKLEER - A 1 OPGAVEN TRANSCRIPTIE

Oefening nr. 2. Alfabet. Letters herkennen en onderscheiden

In deze oefening worden alle letters gebruikt. Letters die op elkaar lijken
worden herhaald. Ook de slotletters zijn hier gebruikt. Benoem de letters
lezend van rechts naar links.
Zie voor de uitwerking A2.2.
   

i  e z g d 1

d z g  e i 2

v ` t a k 3

m r o e f 4

x e i o j 5

g d z m r 6

i e f b s 7

v ` r m k 8

x c b p n 9

h r m v ` 10

k t ` q m 11

c i w l v 12

k a g d z 13

x i e f n 14

k c x i t 15

s u j o b 16
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Werkboek behorend bij GRAMMATICA VAN HET BIJBELS HEBREEUWS

Oefening nr. 3. Vocaaltekens

Transcriptie: alfabet, vocaaltekens in éénlettergrepige woordjes.
Transcribeer de volgende woordjes, lezend van rechts naar links.  
Zie opm. 1, 2 en 3 aan het begin van deel A1 en voor de uitwerking A2.3.

l ¥̀ l ¤̀ o©b 1

g ῭ z ©a o ¥a 2

l ©w lŸr l©r 3

b©b x ©Ÿy mc̈ 4

f¥r fŸr o ¥g 5

o ¥W w ©Ÿy o ¥w 6

x ©w z ¥̀ i ©g 7

f ©a xf̈ b ©g 8

o ¥d x ©d l ©h 9

mï c©b x¥b 10

wŸg x ©t cï 11

W¥i lŸk c ©k 12

x©v xŸv o ¥k 13

z¥r c¥r c©r 14

m©b d ¤t o ¤t 15
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SCHRIFT- EN KLANKLEER - A 1 OPGAVEN TRANSCRIPTIE

Oefening nr. 4. Vocaaltekens

Transcriptie: alfabet, vocaaltekens in éénlettergrepige woordjes.
Transcribeer de volgende woorden, lezend van rechts naar links. 
Dat geldt voor alle volgende transcriptieoefeningen. 
Zie opm. 1, 3 en 4 aan het begin van deel A1  en voor de uitwerking A2.4.

m ¦̀ m ¦r m©r 1

l ¥z m ¥̀ m ¦̀ 2

u ¥w mẄ m ¥W 3

z©t o ¦n W ¥W 4

u¥r z¥r h¥r 5

g©t dŸt d¤f 6

w ©x z ©a c ©a 7

mg̈ mŸg m ©g 8

q¥p e ©e r ©x 9

f ©a x¥p d ¤Ÿy 10

i©r f ῭ f ©r 11

W¥̀ bc̈ l ¥v 12

x ©a o ῭ l©b 13

l©r l ©̀ l ¥̀ 14

z¥r c¥r c©r 15

19



Werkboek behorend bij GRAMMATICA VAN HET BIJBELS HEBREEUWS

Oefening nr. 5. Vocaaltekens

Bestudeer: I, § 1 t/m § 3. Transcriptie: alfabet, vocaaltekens en klemtoon in
meerlettergrepige woorden. 
Transcribeer de volgende woorden, lezend van rechts naar links.
Zie opm. 1 en 5 aan het begin van deel A1, voor klemtoon I, § 3 en voor de
uitwerking A2.5.

xẅï d ¤Wẅ o¥bn̈ 1

o ¥n ῭ x¤f ¹¥r x ¥dn̈ 2

oḧẅ mc̈ ῭ l ¥gẍ 3

x ¥g ©̀ u ¤x ¹¤̀ d ¤Wn 4

z¤l ¤¹c m ¤g ¹¤l lẄn̈ 5

g ©x ¹Ÿ̀ d¤rŸx l©r ¹©n 6

m ¦i ¹©n W ¤xŸW o ¥Wï 7

z ¤W ¹¤w d¤lr̈ o ¦i ¹©r 8

x¥vg̈ f ¤x ¹¤̀ x ¥dḧ 9

z ©g ¹©z o ¤n ¤¹W d ¤̀ Ÿx 10

c ©g¹©i o ¤x ¹¤w ` ¥nḧ 11

o ¦i¹©i m¥lẄ i ©zn̈ 12

l ©g¹©p x©r¹©p r ©W ¹¤t 13

r©l ¹¤q i ©x ¨Ÿy z¤e ¹̈n 14

wŸnr̈ l¤b ¹¤x op̈r̈ 15
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