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1. Provide the following verbal forms [10 marks]:

) Haf‘el, entire paradigm (for the participle, give the active participle onlyקום
ׂ Hitpe‘el, 3rd masc. sing. imperfect, infinitive, and masc. sing. participleשים

a.
b.

2. Describe the three syntagms employed in Biblical Aramaic for indicating the
genitive relation [10 marks].

3. Describe the system of verbal stems (binyanim), including passive formations, in
use in Biblical Aramaic [20 marks].

4. Translate the following passage into English (ketiv forms precede the qeri
supralineally) [40 marks] and answer the questions below [20 marks]:

 4וַ י ְַדבְ רּו הַ כ ְַׂש ִּדים לַמֶּ לְֶּך אֲ ָר ִּמית מַ לְ כָא לְ עָ לְ ִּמין חֱ יִּי אֱ מַ ר חֶּ לְ מָ א לעבדיך לְ עַ בְ ָדְך ּופִּ ְש ָרא
נְ חַ ּוֵּא׃  5עָ נֵּה מַ לְ כָא וְ ָאמַ ר לכשדיא לְ כ ְַׂש ָדאֵּ י ִּמלְ ָתא ִּמנִּי ַאזְ ָדא הֵּ ן לָא ְתהו ְֹדעּונַנִּי חֶּ לְ מָ א
ּופִּ ְש ֵּרּה הַ ָד ִּמין ִּת ְתעַ בְ דּון ּובָ ֵּתיכוֹן נְ וָ לִּ י י ְִּת ָׂשמּון׃  6וְ הֵּ ן חֶּ לְ מָ א ּופִּ ְש ֵּרּה ְתהַ חֲ וֺן מַ ְתנָן ּונְ בִּ זְ בָ ה
ָאמ ִּרין מַ לְ כָא
יקר ַׂשגִּיא ְת ַקבְ לּון ִּמן־קֳ ָדמָ י לָהֵּ ן חֶּ לְ מָ א ּופִּ ְש ֵּרּה הַ חֲ וֺנִּי׃  7עֲ נ ֹו ִּתנְ יָנּות וְ ְ
וִּ ָ
חֶּ לְ מָ א יֵּאמַ ר לְ עַ בְ דו ִֹּהי ּופִּ ְש ָרה נְ הַ חֲ וֵּה׃  8עָ נֵּה מַ לְ כָא וְ ָאמַ ר ִּמן־י ִַּציב י ַָדע אֲ נָה ִּדי ִּע ָדנָא
ָל־קבֵּ ל ִּדי חֲ זֵּיתוֹן ִּדי ַאזְ ָדא ִּמנִּי ִּמלְ ָתא׃ ִּ 9די הֵּ ן־חֶּ לְ מָ א לָא ְתהו ְֹדעֻ נַנִּי חֲ ָדה־
ַאנְ תּון זָבְ נִּין כ ֳ
יתה הזמנתון ִּהזְ ְד ִּמנְ תּון לְ מֵּ אמַ ר ָק ָדמַ י עַ ד ִּדי ִּע ָדנָא י ְִּש ַתנֵּא
ּוש ִּח ָ
ּומלָה כִּ ְדבָ ה ְ
ִּהיא ָד ְתכוֹן ִּ
ָאמ ִּרין
לָהֵּ ן חֶּ לְ מָ א אֱ מַ רּו לִּ י וְ ִּאנ ְַדע ִּדי פִּ ְש ֵּרּה ְתהַ חֲ ֻונַנִּי׃  10עֲ נ ֹו כשדיא כ ְַׂש ָדאֵּ י ֳק ָדם־מַ לְ כָא וְ ְ
ָל־קבֵּ ל ִּדי כָל־מֶּ לְֶּך ַרב וְ ַשלִּ יט
יתי אֲ נָש עַ ל־יַבֶּ ְש ָתא ִּדי ִּמלַת מַ לְ כָא יּוכַל לְ הַ חֲ וָ יָה כ ֳ
ָא־א ַ
ל ִּ
ּומלְ ָתא ִּדי־מַ לְ כָה ָשאֵּ ל י ִַּק ָירה וְ ָאחֳ ָרן
ִּמלָה כִּ ְדנָה לָא ְשאֵּ ל לְ כָל־חַ ְרטֹם וְ אָ ַשף וְ כ ְַׂש ָדי׃ ִּ 11
ָל־קבֵּ ל
יתי ִּדי יְחַ ּוִּ נַּה ֳק ָדם מַ לְ כָא לָהֵּ ן אֱ ל ִָּהין ִּדי ְמ ָד ְרהוֹן ִּעם־בִּ ְׂש ָרא לָא ִּאיתו ִֹּהי׃  12כ ֳ
לָא ִּא ַ
ּוקצַ ף ַׂשגִּיא וַ אֲ מַ ר לְ הוֹבָ ָדה לְ כֹל חַ כִּ ימֵּ י בָ בֶּ ל׃  13וְ ָד ָתא נֶּפְ ַקת וְ חַ כִּ ימַ יָא
ְדנָה מַ לְ כָא בְ נַס ְ
ִּמ ְת ַק ְטלִּ ין ּובְ ע ֹו ָדנִּ יֵּאל וְ חַ בְ רו ִֹּהי לְ ִּה ְת ְקטָ לָה׃
Dan. 2:4-13

(ketiv) vs.

לעבדיך

a. Explain (i.e., account for) the following ketiv-qeri pairs:

ִּהזְ ְד ִּמנְ תּון  (ketiv) vs.הזמנתון ;) (qeriלְ כ ְַׂש ָדאֵּ י  (ketiv) vs.לכשדיא

;)(qeri

לְ עַ בְ ָדְך
(qeri).
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Question 4 continued:

b. Explain the morphology involved in the suffixation of the object to the verb in
the form  ְתהו ְֹדעּונַנִּי.
c. Explain the nun in the form וְ ִּאנְ ַדע.
d. Add a 3rd masc. sing. suffix to the form  לְ הַ חֲ וָ יָהand write out the result.

END OF PAPER
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