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

ֶקדֶ ם ִמפְ עָ לָיו מֵ ָאז׃
אשית ַּד ְרּכ ֹו
 22יְהוָ ה ָקנָנִי ֵר ִ
י־ָארץ׃
מֵ רֹאש ִמ ַּק ְדמֵ ֶ
 23מֵ ע ֹולָם נִ סַּ כְ ִתי
בְ אֵ ין מַּ ְעיָנוֹת נִ כְ בַּ דֵ י־מָ יִם׃
ין־תהֹמוֹת ח ֹולָלְ ִתי
 24בְ אֵ ְ
לִ פְ נֵי גְ בָ עוֹת ח ֹולָלְ ִתי׃
 25בְ טֶ ֶרם הָ ִרים הָ ְטבָ עּו
 26עַּ ד־ֹלא עָ ָשה אֶ ֶרץ וְ חּוצוֹת וְ רֹאש עָ פְ רוֹת ֵתבֵ ל׃
בְ חּוק ֹו חּוג עַּ ל־פְ נֵי ְתהוֹם׃
 27בַּ הֲ כִ ינ ֹו ָשמַּ יִם ָשם ָאנִי
בַּ עֲ זוֹז ִעינוֹת ְתהוֹם׃
 28בְ אַּ ְמצ ֹו ְשחָ ִקים ִממָ עַּ ל
ּומַּ יִם ֹלא יַּעַּ בְ רּו־פִ יו
 29בְ שּומ ֹו ַּליָם חֻ ק ֹו
וָ אֶ ְהיֶה ַּשעֲ שֻ ִעים יוֹם יוֹם
 30וָ אֶ ְהיֶה אֶ ְצל ֹו ָאמוֹן
ָאדם׃
וְ ַּשעֲ שֻ עַּ י אֶ ת־בְ נֵי ָ
ַארצ ֹו
ְ 31מ ַּשחֶ ֶקת בְ ֵתבֵ ל ְ

ָארץ׃
בְ חּוק ֹו מו ְֹסדֵ י ֶ
ְמ ַּשחֶ ֶקת לְ פָ נָיו בְ כָל־עֵ ת׃
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]:

ָ 1אמַּ ְר ִתי אֲ נִי בְ לִ בִ י לְ כָה־נָא אֲ נ ְַּסכָה בְ ִש ְמחָ ה ְּוראֵ ה בְ טוֹב וְ ִהנֵה גַּם־הּוא הָ בֶ ל׃  2לִ ְשחוֹק
ָאמַּ ְר ִתי ְמה ֹולָל ּולְ ִש ְמחָ ה מַּ ה־זֹה ע ָֹשה׃ ַּ 3ת ְר ִתי ְבלִ בִ י לִ ְמשוְֹך בַּ ַּייִן אֶ ת־בְ ָש ִרי וְ לִ בִ י נֹ הֵ ג
ָאדם אֲ ֶשר יַּעֲ שּו ַּתחַּ ת הַּ ָשמַּ יִם
בַּ חָ כְ מָ ה וְ לֶאֱ חֹז בְ ִסכְ לּות עַּ ד אֲ ֶשר־אֶ ְראֶ ה אֵ י־זֶה טוֹב לִ בְ נֵי הָ ָ
יתי לִ י גַּנוֹת
נִיתי לִ י בָ ִתים נָטַּ ְע ִתי לִ י ּכְ ָר ִמים׃  5עָ ִש ִ
ִמ ְספַּ ר יְמֵ י חַּ יֵיהֶ ם׃ ִ 4הגְ ַּדלְ ִתי מַּ עֲ ָשי בָ ִ
יתי לִ י בְ ֵרכוֹת מָ יִם לְ הַּ ְשקוֹת מֵ הֶ ם יַּעַּ ר צוֹמֵ חַּ
ּופַּ ְרדֵ ִסים וְ נָטַּ ְע ִתי בָ הֶ ם עֵ ץ ּכָל־פֶ ִרי׃  6עָ ִש ִ
ּושפָ חוֹת ּובְ נֵי־בַּ יִת הָ יָה לִ י גַּם ִמ ְקנֶה בָ ָקר וָ צֹאן הַּ ְרבֵ ה הָ יָה לִ י ִמּכֹל
נִיתי עֲ בָ ִדים ְ
עֵ ִצים׃ ָ 7ק ִ
יתי לִ י
ּוסגֻלַּת ְמלָכִ ים וְ הַּ ְמ ִדינוֹת עָ ִש ִ
ירּוש ִ ָלם׃ ָּ 8כנ ְַּס ִתי לִ י גַּם־ּכֶסֶ ף וְ זָהָ ב ְ
ָ
ֶשהָ יּו לְ פָ נַּי בִ
ָאדם ִש ָדה וְ ִשדוֹת׃  9וְ ג ַָּדלְ ִתי וְ הוֹסַּ פְ ִתי ִמּכֹל ֶשהָ יָה לְ פָ נַּי
ָש ִרים וְ ָשרוֹת וְ ַּתעֲ נּוגֹ ת בְ נֵי הָ ָ
ירּוש ִ ָלם ַאף חָ כְ מָ ִתי עָ ְמ ָדה לִ י׃  10וְ כֹל אֲ ֶשר ָשאֲ לּו עֵ ינַּי ֹלא ָאצַּ לְ ִתי מֵ הֶ ם ֹלא־מָ נ ְַּע ִתי אֶ ת־
ָ
בִ
נִיתי אֲ נִי בְ כָל־
ָל־ש ְמחָ ה ּכִ י־לִ בִ י ָשמֵ חַּ ִמּכָל־עֲ מָ לִ י וְ זֶה־הָ יָה חֶ לְ ִקי ִמּכָל־עֲ מָ לִ י׃ ּ 11ופָ ִ
לִ בִ י ִמּכ ִ
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מַּ עֲ ַּשי ֶשעָ שּו י ַָּדי ּובֶ עָ מָ ל ֶשעָ מַּ לְ ִתי לַּעֲ שוֹת וְ ִהנֵה הַּ ּכֹל הֶ בֶ ל ְּורעּות רּוחַּ וְ אֵ ין י ְִתרוֹן ַּתחַּ ת
הַּ ָשמֶ ש׃
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]:

ִ 7הנֵה הַּ ַּל ְילָה הַּ הּוא י ְִהי גַּלְ מּוד
 8י ְִקבֻהּו א ְֹר ֵרי־יוֹם
נִשפ ֹו
 9י ְֶח ְשכּו ּכוֹכְ בֵ י ְ
ּ 10כִ י ֹלא סָ גַּר ַּדלְ ֵתי בִ ְטנִי
 11לָמָ ה ֹּלא מֵ ֶרחֶ ם ָאמּות
 12מַּ דּועַּ ִק ְדמּונִי בִ ְר ָּכיִם
ּ 13כִ י־עַּ ָתה ָשכַּבְ ִתי וְ אֶ ְשקוֹט
ָארץ
ם־מלָכִ ים וְ יֹעֲ צֵ י ֶ
ִ 14ע ְ
ם־ש ִרים זָהָ ב לָהֶ ם
 15א ֹו ִע ָ
 16א ֹו כְ נֵפֶ ל טָ מּון
ָ 17שם ְר ָש ִעים חָ ְדלּו ֹרגֶז
 18יַּחַּ ד אֲ ִס ִירים ַּשאֲ נָנּו
ָ 19קטֹן וְ גָדוֹל ָשם הּוא
 20לָמָ ה י ִֵתן לְ עָ מֵ ל אוֹר
 21הַּ ְמחַּ ּכִ ים לַּמָ וֶת וְ אֵ ינֶנּו

ַאל־תבֹא ְר ָננָה בוֹ׃
ָ
הָ עֲ ִת ִידים ע ֵֹרר לִ וְ י ָָתן׃
י־שחַּ ר׃
וְ ַאל־י ְִראֶ ה בְ עַּ פְ עַּ פֵ ָ
י ְַּקו־לְ אוֹר וָ ַאיִן
וַּ י ְַּס ֵתר עָ מָ ל מֵ עֵ ינָי׃
אתי וְ אֶ גְ וָ ע׃
ִמבֶ טֶ ן יָצָ ִ
ה־ש ַּדיִם ּכִ י ִאינָק׃
ּומַּ ָ
י ַָּשנְ ִתי ָאז יָנּוחַּ לִ י׃
הַּ בֹנִים חֳ ָרבוֹת לָמוֹ׃
הַּ ְממַּ לְ ִאים בָ ֵתיהֶ ם ּכָסֶ ף׃
ֹלא־ראּו אוֹר׃
ָ
ֹלא אֶ ְהיֶה ּכְ עֹלְ לִ ים
וְ ָשם יָנּוחּו יְגִיעֵ י כֹחַּ ׃
ֹלא ָש ְמעּו קוֹל נֹ גֵש׃
וְ עֶ בֶ ד חָ פְ ִשי מֵ אֲ ֹדנָיו׃
וְ חַּ יִים לְ מָ ֵרי נָפֶ ש׃
וַּ י ְַּחפְ רֻ הּו ִממַּ ְטמוֹנִים׃
Job 3:7-21

Who is the speaker in this passage? How does it engage with the traditional themes
?of Wisdom
END OF PAPER
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