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Paper HEB9 

 

Hebrew and Semitic Studies: Texts 
 
 
Answer all questions. 

 

Write your number not your name on the cover sheet of each answer 

booklet.  
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1. Translate the following passage into English [25 marks] and answer the question 
below [9 Marks]:   
 

ְרּכֹו  22  ֶקֶדם ִמְפָעָליו ֵמָאז׃ ְיהָוה ָקָנִני ֵראִשית דַּ
ְכִתי  23 ְדֵמי־ָאֶרץ׃ֵמֹראש   ֵמעֹוָלם ִנסַּ   ִמקַּ

ֵדי־ָמִים׃ ְבֵאין־ְתֹהמֹות חֹוָלְלִתי  24 ְעָינֹות ִנְכבַּ   ְבֵאין מַּ

 ִלְפֵני ְגָבעֹות חֹוָלְלִתי׃ ְבֶטֶרם ָהִרים ָהְטָבעּו  25
ד־ֹלא ָעָשה ֶאֶרץ ְוחּוצֹות  26   ֵתֵבל׃ ְוֹראש ָעְפרֹות עַּ

ִים ָשם ָאִני  27 ֲהִכינֹו ָשמַּ ל־ְפֵני ְתהֹום׃ בַּ   ְבחּוקֹו חּוג עַּ

ל  28 ְמצֹו ְשָחִקים ִמָמעַּ ֲעזֹוז ִעינֹות ְתהֹום׃ ְבאַּ  בַּ
ָים ֻחקֹו  29 ְברּו־ִפיו   ְבשּומֹו לַּ ִים ֹלא יַּעַּ   ְבחּוקֹו מֹוְסֵדי ָאֶרץ׃  ּומַּ

ֲעֻשִעים יֹום יֹום   ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון  30 ֶחקֶ  ָוֶאְהֶיה שַּ  ת ְלָפָניו ְבָכל־ֵעת׃ְמשַּ

ֶחֶקת ְבֵתֵבל ַאְרצֹו  31 י ֶאת־ְבֵני ָאָדם׃ ְמשַּ ֲעֻשעַּ  ְושַּ

Prov. 8:22-31 

 

Who is the speaker in this passage? How does it relate to the basic worldview that 

underlies the Book of Proverbs as a whole?  

 
 
2. Translate the following passage into English [25 marks] and answer the question 
below [8 Marks]:   

 
ְסָכה ְבִשְמָחה ּוְרֵאה ְבטֹוב ְוִהֵנה גַּם־הּוא ָהֶבל׃ 1 ְרִתי ֲאִני ְבִלִבי ְלָכה־ָנא ֲאנַּ ִלְשחֹוק  2 ָאמַּ

ה־ֹזה ֹעָשה׃ ְרִתי ְמהֹוָלל ּוְלִשְמָחה מַּ ִין ֶאת־ְבָשִרי ְוִלִבי ֹנֵהג  3 ָאמַּ יַּ ְרִתי ְבִלִבי ִלְמשֹוְך בַּ תַּ

ִים  ָשמַּ ת הַּ חַּ ד ֲאֶשר־ֶאְרֶאה ֵאי־ֶזה טֹוב ִלְבֵני ָהָאָדם ֲאֶשר יֲַּעשּו תַּ ָחְכָמה ְוֶלֱאֹחז ְבִסְכלּות עַּ בַּ

ֵייֶהם׃ ר ְיֵמי חַּ ֲעָשי ָבִניִתי ִלי ָבִת  4 ִמְספַּ ְלִתי מַּ ְעִתי ִלי ְּכָרִמים׃ִהְגדַּ נֹות  5 ים ָנטַּ ָעִשיִתי ִלי גַּ

ְעִתי ָבֶהם ֵעץ ָּכל־ֶפִרי׃ ְרֵדִסים ְוָנטַּ ר צֹוֵמחַּ  6 ּופַּ ְשקֹות ֵמֶהם יַּעַּ ָעִשיִתי ִלי ְבֵרכֹות ָמִים ְלהַּ

ִית ָהָיה ִלי גַּם ִמְקֶנה ָבָקר ָוֹצא 7 ֵעִצים׃ ְרֵבה ָהָיה ִלי ִמֹּכל ָקִניִתי ֲעָבִדים ּוְשָפחֹות ּוְבֵני־בַּ ן הַּ

ם׃ י ִבירּוָשָלִ ְמִדינֹות ָעִשיִתי ִלי  8 ֶשָהיּו ְלָפנַּ ת ְמָלִכים ְוהַּ ם־ֶּכֶסף ְוָזָהב ּוְסגֻלַּ ְסִתי ִלי גַּ ָּכנַּ

ֲענּוֹגת ְבֵני ָהָאָדם ִשָדה ְוִשדֹות׃ ְפִתי ִמֹּכל  9 ָשִרים ְוָשרֹות ְותַּ ְלִתי ְוהֹוסַּ י ְוָגדַּ ֶשָהָיה ְלָפנַּ

ם ַאף ָחְכָמִתי ָעְמָדה ִלי׃ ְעִתי ֶאת־ 10 ִבירּוָשָלִ ְלִתי ֵמֶהם ֹלא־ָמנַּ י ֹלא ָאצַּ ְוֹכל ֲאֶשר ָשֲאלּו ֵעינַּ

ּוָפִניִתי ֲאִני ְבָכל־ 11 ִלִבי ִמָּכל־ִשְמָחה ִּכי־ִלִבי ָשֵמחַּ ִמָּכל־ֲעָמִלי ְוֶזה־ָהָיה ֶחְלִקי ִמָּכל־ֲעָמִלי׃
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עֲ  ת מַּ חַּ ֹּכל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוחַּ ְוֵאין ִיְתרֹון תַּ ֲעשֹות ְוִהֵנה הַּ ְלִתי לַּ י ּוֶבָעָמל ֶשָעמַּ י ֶשָעשּו ָידַּ שַּ

ָשֶמש׃  הַּ

Eccl. 2:1-11 

 

Who is the speaker in this passage? How is the worldview that he is conveying 

different from that which is conveyed in the Book of Proverbs?  

 

3. Translate the following passage into English [25 marks] and answer the question 

below [8 Marks]: 

 

ְלמּודִהֵנה הַּ  7 הּוא ְיִהי גַּ ְיָלה הַּ  ַאל־ָתֹבא ְרָנָנה בֹו׃ לַּ

  ָהֲעִתיִדים ֹעֵרר ִלְוָיָתן׃   ִיְקֻבהּו ֹאְרֵרי־יֹום  8

ו־ְלאֹור ָוַאִין    ֶיְחְשכּו ּכֹוְכֵבי ִנְשפֹו  9 ר׃  ְיקַּ ֵפי־ָשחַּ ְפעַּ   ְוַאל־ִיְרֶאה ְבעַּ

ְלֵתי ִבְטִני  10 ר דַּ ְסֵתר ָעָמל ֵמֵעיָני׃  ִּכי ֹלא ָסגַּ יַּ   וַּ

 ִמֶבֶטן ָיָצאִתי ְוֶאְגָוע׃  ָלָמה ֹּלא ֵמֶרֶחם ָאמּות  11

דּועַּ ִקְדמּוִני ִבְרָּכִים  12 ִים ִּכי ִאיָנק׃  מַּ ה־ָשדַּ  ּומַּ

ְבִתי ְוֶאְשקֹוט  13 ָתה ָשכַּ ְנִתי ָאז ָינּוחַּ ִלי׃  ִּכי־עַּ   ָישַּ

ֹבִנים ֳחָרבֹות ָלמֹו׃  ִעם־ְמָלִכים ְוֹיֲעֵצי ָאֶרץ  14   הַּ

ְלִאים ָבֵתיֶהם ָּכסֶ   אֹו ִעם־ָשִרים ָזָהב ָלֶהם  15 ְממַּ  ף׃הַּ

 ֹלא ֶאְהֶיה ְּכֹעְלִלים ֹלא־ָראּו אֹור׃   ְכֵנֶפל ָטמּון  אוֹ  16

׃  ָשם ְרָשִעים ָחְדלּו ֹרֶגז  17   ְוָשם ָינּוחּו ְיִגיֵעי ֹכחַּ

ֲאָננּו  18 ד ֲאִסיִרים שַּ  ֹלא ָשְמעּו קֹול ֹנֵגש׃  יַּחַּ
  ְוֶעֶבד ָחְפִשי ֵמֲאֹדָניו׃   ָקֹטן ְוָגדֹול ָשם הּוא  19

ִיים ְלָמֵרי ָנֶפש׃  ָלָמה ִיֵתן ְלָעֵמל אֹור  20  ְוחַּ

ָמֶות ְוֵאיֶננּו  21 ִּכים לַּ ְמחַּ ְטמֹוִנים׃  הַּ ְחְפֻרהּו ִממַּ יַּ  וַּ

Job 3:7-21 

 

Who is the speaker in this passage? How does it engage with the traditional themes 

of Wisdom?  

    END OF PAPER 


