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Section A (Modern Hebrew) 
 
1 Translate the following seen text into English and comment as requested below  
 

מאני מתחיל שם הרב שר את האשכבה בהתרוממות רוח, בנוסח מזרחי כזה, וסוף סוף האדון ו
להגיד את הקדיש שלו, והוא קורא כך בקול קצת חנוק מהתרגשות, ופתאום בלי אזהרה 
התפרץ לו בבכי רכרוכי כזה, שגורר מיד את היבבה של הזקנות, ואחת מהן התחילה קוראת 
כנראה בשם הפרטי של הסבתא ולצעוק משהו, סתם לצעוק, לא בגלל שבאמת יותר כואב לה, 

הרב היה זה החובה שלה לעשות, כדי ללבות יותר את הצער של כולם, ואלא בגלל שחשבה ש
, ואני, אמא, עמדתי כך קצת משועשעת בצד, מרותקת ממשיך לסלסל שם בהנאה את התפילה

אל הספרדים הישנים האלה, כאילו לא מתוך עצמי אלא מתוך זה שמושך כך כל הזמן בתוכי, 
י תחושה שהנה אני מקבלת, אבל לא סתם עד שכאילו הראש החל כואב ומסתחרר, והיתה ל

התחרבנות, אלא משהו אמיתי ורציני יותר, כאילו מתכווץ שם משהו ורוצה לצאת, שהנה, מרוב 
שרצתי אחרי האדון מאני לדאוג שלא יהרוג את עצמו, מרוב הטלטלה הזאת, כאן האדון מאני 

י שאני תיכף מאבדת הזעיר, הנוסחתי, מתפרץ פתאום כמו דג אל היבשה, ואז, אמא, פחדת
 אותו כך בחוץ ולפני כולם, וצנחתי מיד על אחת המציבות, לנסות לעצור או לפחות לטשטש... 

 
A. B. Yehoshua, Mar Mani (Tel Aviv: Sifriya Chadasha, 1990), p. 64.  
 
 
Q: What are some of the differences highlighted here between the speaker and the 
people she is with in this passage and how can her actions toward the end of the 
passage be understood or explained in light of it? 
 
 
 
2 Translate the following seen text into English and comment as requested below  
 
 
אבל שלטתי בעצמי ופניתי אליו, בלי כעס ובלי איום, אבל מביט ישר בעיניו ואומר לו לאט לאט 

 ובגרמנית הכי קלה והכי פשוטה שאפשר להמציא, אם כן, אדוני, אתה יהודי...
 

ואז, סבתא, הזדקף האזרח הזה, התבונן ביאוש אל האישה אשר איתו, לדעת אם הבינה אף 
רים אלי מבט בהיר וישר, ולעולם לא אדע, סבתא, אם התשובה היא מה שנאמר כאן, ואחר ה

אשר השיב לי אז, נולדה אצלו באותו רגע, או שמא כבר היתה מוכנה עמו זמן רב, ואולי משעה 
שגילה את אביו שוכב מת על יד הכדים הגדולים, ועכשיו רק מצא סוף סוף תואנה להשמיע 

ילים, כן, הייתי יהודי אבל גמרתי להיות... כבר אותה. כי כך הלך מגמגם אלי, סבתא, ובאלו המ
 ביטלתי את זה... 

 
A. B. Yehoshua, Mar Mani (Tel Aviv: Sifriya Chadasha, 1990), p.126. 
 
Q: Discuss the meaning of the last sentence in the paragraph in the context of the 
novel and especially in the context of modern Jewish history.    
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3 Translate the following seen text into English and comment as requested below  
 

 
ולוקחים אותו אחר כבוד אל הכפר המזומן, שם היה הקהל ממתין על רגליו שעות ארוכות 

מבעוד שחר, וכבר ראתה אותו האוכלוסיה הערבית שבין רמאללה לשכם כמין עונש, 
שהשלטון התורכי מבקש לנקום על תבוסתו, וראו בעונש הניקלה והמוזר הזה סימן של 

לחן, והכסא, ולוח גדול, ואפילו כוס של מים, והוא התפוררות וחולשה. והיה עומד כבר השו
היה עומד, והקצינים התורכים סביבו, והוא פותח וקורא להם את הצהרת הלורד בלפור, 

ואחר פורש להם מפה של פלשתינה, שצייר לכבודם צבועה בצבעים והים בתוכה כחול, והם 
בצורת נייר קטן כל מסתכלים במפה, תמהים שבפעם הראשונה הם רואים את כל מולדתם 

כך. והוא מראה להם את הים הכחול, והירדן, ואת ירושלים, ואומר להם, תתעוררו, והם 
מתבוננים זה על זה לראות מי מעז לישון, והוא ממשיך, קחו זהות, בכל העולם לוקחים 

 העמים זהות, אחר כך יהיה מאוחר, ואחר כך יהיה אסון, הנה אנחנו באים. 
 

A. B. Yehoshua, Mar Mani (Tel Aviv: Sifriya Chadasha, 1990), p. 187. 
 
Q: In what way is the behaviour described in this passage strange and how does it 
express some of the so-called anti-Zionist sentiments that some readers of the novel 
assigned to it?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(TURN OVER) 
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4 Translate the following seen text into English and comment as requested below  
 

 
והנה, כך זה מתחיל, אבא, באמת. פגישה במסדרון חשוך, בסמוך למעלות המשרתים, 
וא ירושלמי שממתין לי ונר דולק בידו, ועדיין מפליא אותי שהיה לו נר מזומן בכיסו, כאילו ה

מורגל להיקלע למבואות אפלים, ולא רק בשביל עצמו מוכן לו נר, אלא גם בשבילי הוציא נר, 
שהדלקתי מיד בשמחה עצומה, ועדיין אני שואל את עצמי, אילמלא היה הרצל נתקף 

חלישות, האם היינו נפגשים? ואפילו היה נתקף חלישות, ואני לא הייתי הולך אחריו? אבל כן 
נמשכתי ללכת אחריו, הייתי מוצאו, אולי משום שנראה לי למן הרגע  הייתי הולך אחריו,

הראשון אנְטיֶתָזה גמורה לכל הסובב שם, אותו ירושלמי עגלגל... נמרץ... בעל הרעמה... 
 נאה סבר... רופא נשים מזרחי...

 
 אנתיטזה.

 
 רמנים...אנטיתזה לכולנו, אנטיתזה לך, למשל, אנטיתזה לצירים אחרים, לרופאים היהודים ג

 
A. B. Yehoshua, Mar Mani (Tel Aviv: Sifriya Chadasha, 1990), p. 221-2. 
 
Q: What about the gentleman described in the passage above strikes the speaker as 
“antithetical”? How does this description relate to the rest of the novel? 
 
 
5 Translate the following seen text into English and comment as requested below  
 

 
לכן מוזר שיש פה ספר שנפתח בילד, נער, איש, כבר איש, בעצם, שיושב בתוך החדר 

ומסרב לצאת, כאילו הוא נבדל מן העולם. הרי זה לא קביל, לכתוב סיפור על איש שיושב 
שהיחיד בשום פנים ואופן איננו הבסיס. לא בעולם ולא ככה בחדר לבדו. וזאת משום 

במחשבה. היחידה הראשונה, הראשונית, היא הזיקה. הכול מפגש: זוגות זוגות של חלקיקים 
תופרים את היקום במאחורה, חוט שאינו נראה מתוך הצד הזה של העולם קושר אותם 

 בֶעֶבר האחר, באחורי הקלעים, כמו תפר שנסתר בפנים הבגד. 
 

אנחנו הלובשים אותו והוא לובש אותנו. כל העולם תחפושת ענקית, ורק המתבונן בו מבחוץ 
 יכול לדעת איזו. 

 
Asaf Schurr, Koh amar Vincent hechatul hatipesh (Jerusalem Keter, 2011), p. 8. 
 
Q: This passage, taken from the preface to the book, articulates the author’s critique 
of postmodernism and his own responsibility as an artist. Explain this statement. 
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6 Translate the following seen text into English and comment as requested below  
 

בבוקר נחה כך, בתוך הפח, אריזת הגלידה הריקה, ונטע הסתכלה בה וחשבה, מי זה מהם 
גנב ככה בלילה? חיים סודיים יש פה בבית. והמחשבה הזאת שימחה אותה למרות שמת

ההשלכות, למרות כל הנרמז. הנה, הילדים שלה ערים, יוצאים מחדרים בשעות משונות, 
ממלאים את החלל כשהיא ועמיקם ישנים עדיין. חיים שלמים יש להם ואין לה דריסת רגל. 

מעט, אין להכחיש, אבל היא עשתה את הילדים וככה זה צריך להיות, חשבה. וזה צבט 
גלידה וניל  2האלה ועכשיו הם חיים לגמרי. תעיד הגלידה (וברשימה של הקניות ציינה: 

 דובדבנים גדולה, תקנה הכשר בד״ץ, עמיקם! ליתר ביטחון). 
 
Asaf Schurr, Koh amar Vincent hechatul hatipesh (Jerusalem Keter, 2011), p. 39. 
 
 
Q: In what ways can this passage be described as “tragic”? In your reply, focus on 
these words/phrases in the passage:  

 למרות ההשלכות, ככה זה צריך להיות, וזה צבט מעט
 
 
7 Translate the following seen text into English and comment as requested below  
 
כוונתך רצויה, אוריה, הוא אמר לאחר רגע. כוונתך רצויה, אך מעשיך הם מן פארסה מעוררת 

רחמים. אתה אולי שוכח, אבל אנחנו הגורים זוכרים.  ימים רבים מאד כסס בך הפחד. ימים 
רבים מאד עבדת במילה. חיפשת את האבן בתוך ֶּכֶרס הדברים, אבל איך תיטהר אם לא 

נקה ידיים נקיות? שכחת את חמת אפו של אלוהיך. שכחת את היד תרפה מן החפות? איך ת
החזקה. שכחת איך הקריבו נתחים. שכחת איך הלב פועם, שכחת איך הוא משתולל לרגע 

מן הבהלה כשהיד אוחזת בשיער ואז עולה המאכלת, איך הוא פועם חזק ואז חלש, חלש 
אוריה? איך תכפר על הבשר?  יותר, ומתחבט עוד רגע ודומם. איך תכפר על כל עוונותיך,

בטלפון? אתה ילד טיפש. קום, אוריה, בן עמיקם ונטע. קום עכשיו וקח את החי ולקחת את 
 דמו והקטרת המזבחה והנפת אותו תנופה לפני אדוני. קום ועשה כאשר צּווית. 

 
Asaf Schurr, Koh amar Vincent hechatul hatipesh (Jerusalem Keter, 2011), p. 102-3. 
 
Q: What is the critique that is levelled here at Uriah and why does the speaker use 
this kind of language and imagery for his censure?  
 
 
 
 
 

(TURN OVER) 
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8 Translate the following seen text into English and comment as requested below 
 

 הידית והדלת נפתחה.אוריה לחץ על 
 עמד בפתח. שמע מן המטבח את נטע צוחקת ואחריה את מתי, שצחקה גם היא.

 הלו? הוא אמר. נקש בדלת הפתוחה.
 נטע יצאה אליו. עמדה והסתכלה בו, ידיים לצידי הגוף. 

 אוריה, היא אמרה.
 היי, אמר אוריה.

 היי, השיבה נטע.
 מתי יצאה מן המטבח והתייצבה מאחוריה.

 כול להיכנס, אמרה נטע. זה גם הבית שלך, אתה יודע. אתה י
 יופי, אמר אוריה. תודה.

 אתה רוצה לשבת איתנו? מתי שאלה. אנחנו שותות קפה. 
 כן, אני אשמח, אמר אוריה. 

 תכין לעצמך או שאני אכין לך? נטע שאלה כשעמדו שלושתם בפנים כבר, במטבח.
 אולי אני פשוט אשב אתכן טיפה.  אוריה משך בכתפיו. אני לא כל כך צמא, אמר.

 הוא הרים מבט חטוף אל מתי ואז השפיל עיניים שוב אל הרצפה.
 אז מה, הוא שאל, אז איך עם הגוזל שלי? 

 הוא עף, אמרה לו מתי. הוא התחזק בלילה ובבוקר הוא כבר עף. 
 אה, אמר אוריה.

 ם.  לא, לא, הפעם באמת, אמרה נטע. והיא הצביעה מבעד לחלון אל השמי
 

Asaf Schurr, Koh amar Vincent hechatul hatipesh (Jerusalem Keter, 2011), p. 201-2. 
 
Q: This ending of the novel is an anticlimax only seemingly. Explain.     
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Section B (Ancient/Medieval Jewish Literature – Aramaic) 
 
1 
a. Provide the full paradigm of the strong verb (using the root כתב), including the 
passive participles, in the Pe‘al and Haf‘el stems [15 marks].   
 
b. Provide the full paradigm of the nouns ֱאָלּה and ֵחיָוה, in the singular and plural, 
with the possessive suffixes [10 marks]. 
 
 
 
 
2 
a. Provide the full paradigm of the verbal root קום in the Pe‘al and Haf‘el stems 

(passive participles in the Pe‘al stem only – use the root שים) [15 marks]. 
 
b. Provide a full paradigm of the declension of the adjective ָטב (both genders, both 
numbers, and the three nominal states) [10 marks]. 
 
 
 
 
3  
Provide the full paradigm of the verbal root בנה in the Pe‘al, Pa‘el and Haf‘el stems, 
including the passive participles [25 marks].   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(TURN OVER) 
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4  
a. Translate the following passage [10 marks]: 

א ּוְגבּוְר 20 י ָחְכְמָת֛ א ִּד֧ ד־ָעְלָמ֑ א ְוַע֣ � ִמן־ָעְלָמ֖ י־ֱאָלָה֙א ְמָבַר֔ ּה ִּדֽ א ְׁשֵמ֤ ר ֶלֱהֵו֨ ִנֵּיא֙ל ְוָאַמ֔ ּה־ָעֵנ֤ה ָדֽ י ֵלֽ א ִּד֥ ָת֖
יא׃ ה 21 ִהֽ א ְמַהְעֵּד֥ הּוא ְמַהְׁשֵנ֤א ִעָּדַנָּי֙א ְוִזְמַנָּי֔ א ְו֠ ין ּוַמְנְּדָע֖ ב ָחְכְמָת֙א ְלַחִּכיִמ֔ ין ָיֵה֤ ים ַמְלִכ֑ ין ּוְמָה ֵק֣ ַמְלִכ֖

ה׃ י ִביָנֽ א22 ְלָיְדֵע֥ ה ַבֲחׁשֹוָכ֔ א ָיַד֙ע ָמ֣ א ּוְמַסְּתָרָת֑ א ַעִּמיָקָת֖ א ֛הּוא ָּגֵל֥ א׃ ּוְנהֹוָר֖ ּה ְׁשֵרֽ � ׀ ֱאָלּ֣ה 23 ִעֵּמ֥ ָל֣
ה א ּוְמַׁשַּב֙ח ֲאָנ֔ י ְמהֹוֵד֤ ת  ֲאָבָהִת֗ י־ִמַּל֥ � ִּדֽ יָנא ִמָּנ֔ י־ְבֵע֣ ִני֙ ִּדֽ ן ֽהֹוַדְעַּת֙ י ּוְכַע֤ ְבְּת ִל֑ א ְיַה֣ א ּוְגבּוְרָת֖ י ָחְכְמָת֛ ִּד֧

ָנא׃ א הֹוַדְעֶּתֽ ל ֲאַז֣ל24 ַמְלָּכ֖ י ָבֶב֑ ה ְלַחִּכיֵמ֣ א ְלהֹוָבָד֖ י ַמִּנ֣י ַמְלָּכ֔ ל ַעל־ַאְר֔יֹו� ִּד֚ ִנֵּיא֙ל ַע֣ ה ָּדֽ ל ְּדָנ֗ ן  ָּכל־ֳקֵב֣ ׀ ְוֵכ֣
א׃ א ֲאַחֵּוֽ א ְלַמְלָּכ֥ א ּוִפְׁשָר֖ ם ַמְלָּכ֔ ְלִני֙ ֳקָד֣ ד ַהֵע֙ י ָבֶב֙ל ַאל־ְּתהֹוֵב֔ ּה ְלַחִּכיֵמ֤ ִין ַאְריֹו֙� 25 ֲאַמר־ֵל֗ ֱאַד֤

ַחת ְּגַב֙ר ִמן־ְּבֵנ֤י י־ַהְׁשַּכ֤ ּה ִּדֽ ן ֲאַמר־ֵל֗ א ְוֵכ֣ ם ַמְלָּכ֑ ל ְלָדִנֵּי֖אל ֳקָד֣ ה ַהְנֵע֥ א  ְּבִהְתְּבָהָל֔ י ִפְׁשָר֖ י ְי֔הּוד ִּד֥ לּוָת֙א ִּד֣ ָגֽ
ע׃ א ְיהֹוַדֽ ר26 ְלַמְלָּכ֥ ּה ֵּבְלְטַׁשאַּצ֑ י ְׁשֵמ֖ אל ִּד֥ ר ְלָדִנֵּי֔ � ָעֵנ֤ה ַמְלָּכ֙א ְוָאַמ֣ ִאיָת֣ י־ ַהֽ א ִדֽ ִני ֶחְלָמ֥ ל ְלהֹוָדֻעַת֛ ָּכֵה֗
ּה׃ ר 27 ֲחֵז֖ית ּוִפְׁשֵרֽ א ְוָאַמ֑ ם ַמְלָּכ֖ ין ָעֵנ֧ה ָדִנֵּי֛אל ֳקָד֥ ין ַחְרֻטִּמין֙ ָּגְזִר֔ ְׁשִפ֗ ין ָאֽ א ַחִּכיִמ֣ ל ָל֧ א ָׁשֵא֔ י־ַמְלָּכ֣ ָרָז֙ה ִּדֽ

א׃ ֲחָוָי֥ה ְלַמְלָּכֽ ין ְלַהֽ י ֶלֱהֵו֖א 28 ָיְכִל֖ ה ִּד֥ ר ָמ֛ ע ְלַמְלָּכ֙א ְנֽבּוַכְדֶנַּצ֔ ין ְוהֹוַד֗ ּה ִּבְׁשַמָּי֙א ָּגֵל֣א ָרִז֔ י ֱאָל֤ ם ִאיַת֞ ְּבַר֡
ית יֹוַמָּי֑  ה ֽהּוא׃ְּבַאֲחִר֣ � ְּדָנ֥ ל־ִמְׁשְּכָב֖ � ַעֽ י ֵראָׁש֛ � ְוֶחְזֵו֥    א ֶחְלָמ֨

 
Daniel 2:20-28  
 
b. Answer the following questions [15 marks]: 
i. The ketiv of the word �ַהִאיָת in verse 26 is האיתיך. Account for the difference.  

ii. What are the roots of the word ּוַמְנְּדָעא in verse 21 and the word ַהְנֵעל in verse 25, 
respectively? Account for the nun in both cases.   

iii. Parse the word ּוְמַסְּתָרָתא in verse 22.  

iv. Parse the word ְּתהֹוֵבד in verse 24, and account for the first root consonant. 

v. What is the relationship between the participles ָּכֵהל (verse 26) and ָיְכִלין (verse 
27)?  
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5  
a. Translate the following passage [10 marks]: 

י 7 ל־ִמְׁשְּכִב֑ י ַעֽ י ֵראִׁש֖ יא׃ְוֶחְזֵו֥ ּה ַׂשִּגֽ א ְורּוֵמ֥ ן ְּב֥גֹוא ַאְרָע֖ ית ַוֲא֥לּו ִאיָל֛ ף ְורּוֵמּ֙ה 8 ָחֵז֣ה ֲהֵו֔ יָלָנ֖א ּוְת ִק֑ ה ִאֽ ְרָב֥
א׃ ּה ְל֥סֹוף ָּכל־ַאְרָעֽ א ַוֲחזֹוֵת֖ א ִלְׁשַמָּי֔ ּה ְּתֹח֜תֹוִהי ַּתְט 9 ִיְמֵט֣ ָּלא־ֵב֑ יא ּוָמ֨זֹון ְלכֹ֖ ּה ַׂשִּג֔ ל ׀ ָעְפֵיּ֤ה ַׁשִּפי֙ר ְוִאְנֵּב֣ ֵל֣

א ּוְבַעְנ֙פֹוִהי֙  א׃ ְידּוָרן֙  ֵחיַו֣ת ָּבָר֗ ין ָּכל־ִּבְׂשָרֽ א ּוִמֵּנּ֖ה ִיְּתִז֥ י ְׁשַמָּי֔ י 10 ִצֲּפֵר֣ ל־ִמְׁשְּכִב֑ י ַעֽ י ֵראִׁש֖ ָחֵז֥ה ֲהֵו֛ית ְּבֶחְזֵו֥
ת׃ יׁש ִמן־ְׁשַמָּי֖א ָנִחֽ יר ְוַקִּד֔ ּדּו11 ַוֲאלּ֙ו ִע֣ ר ֹּג֤ ן ָאַמ֗ ִיל ְוֵכ֣ א ְבַח֜ רּו  ָקֵר֨ רּו ָעְפֵיּ֖ה ּוַבַּד֣ צּו ַעְנ֔פֹוִהי ַאַּת֥ יָלָנ֙א ְוַקִּצ֣ ִאֽ

יְוָת֙א ִמן־ַּתְחּ֔תֹוִהי ְוִצְּפַרָּי֖א ִמן־ַעְנֽפֹוִהי׃ ּה ְּתֻנ֤ד ֵחֽ י־12 ִאְנֵּב֑ ֱאסּו֙ר ִּדֽ קּו ּוֶבֽ א ְׁשֻב֔ ר ָׁשְרׁ֙שֹוִהי֙ ְּבַאְרָע֣ ם ִעַּק֤ ְּבַר֨
א  ׁש ְּבִדְתָא֖ א׃ַפְרֶז֣ל ּוְנָח֔ ב ַאְרָעֽ ּה ַּבֲעַׂש֥ א ֲחָל ֵק֖ ע ְוִעם־ֵחיְוָת֥ ל ְׁשַמָּי֙א ִיְצַטַּב֔ א ּוְבַט֤ י ָבָר֑ ִלְבֵבּ֙ה ִמן־13 ִּד֣

א ין ַיְחְל֥פּון ֲעֽלֹוִהי׃ ֲאָנָׁש֣ ה ִעָּדִנ֖ ּה ְוִׁשְבָע֥ ב ֵל֑ ב ֵחיָו֖ה ִיְתְיִה֣ ר 14 ְיַׁשּ֔נֹון ּוְלַב֥ א ּוֵמאַמ֥ ת ִעיִרין֙ ִּפְתָגָמ֔ ִּבְגֵזַר֤
יטַק  י־ַׁשִּל֨ ַּיָּיא ִּדֽ י ִיְנְּד֣עּון ַח֠ ת ִּד֣ א ַעד־ִּדְבַר֡ ְלָת֑ ין ְׁשֵאֽ ה ִּדיִׁש֖ א ְּבַמְל֣כּות ִעָּלָא֜ ּה  ֲאָנָׁש֗ י ִיְצֵּב֙א ִיְּתִנַּנ֔ ּוְלַמן־ִּד֤

ים ים ְי ִק֥ ל ֲאָנִׁש֖ ּה׃ ּוְׁשַפ֥  ֲעַלֽ
 
Daniel 4:7-14  
 
b. Parse all of the verbs in the passage [9 marks].  
 
c. Answer the following questions [6 marks]: 
i. The ketiv of the word ִעָּלָאה in verse 14 is עליא. Account for the difference. 
ii. Discuss the form ּוַבַּדרּו in verse 11 from the point of view of Hebrew and 

Arabic cognates. 
iii. Identify the textual problem in verse 12 and propose a solution.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(TURN OVER) 
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6 Translate the following passage [10 marks]: 
ה׃1 א ָׁשֵתֽ א ַחְמָר֥ ל ַאְלָּפ֖ ף ְוָלֳקֵב֥ ב ְלַרְבְרָב֖נֹוִהי ֲאַל֑ ם ַר֔ א ֲעַב֙ד ְלֶח֣ ר ַמְלָּכ֗ ר ׀ 2 ֵּבְלַׁשאַּצ֣ ר ֲאַמ֣ ֵּבְלַׁשאַּצ֞

א ִּד֣  ר ֲא֔בּוִהי ִמן־ֵהיְכָל֖ י ַהְנֵּפ֙ק ְנבּוַכְדֶנַּצ֣ א ִּד֤ א ְוַכְסָּפ֔ א ְלַהְיָתָי֙ה ְלָמאֵני֙ ַּדֲהָב֣ ם ַחְמָר֗ י ִבירּוְׁשֶל֑ם ִּבְטֵע֣
ּה׃ ּה ּוְלֵחָנֵתֽ ִין 3 ְוִיְׁשּ֣תֹון ְּב֗הֹון ַמְלָּכ֙א ְוַרְבְרָב֔נֹוִהי ֵׁשְגָלֵת֖ י־  ַהְיִתיו֙ ֵּבאַד֗ א ִּדֽ יְכָל֛ קּו ִמן־ֵהֽ י ַהְנִּפ֗ א ִּד֣ ָמאֵנ֣י ַדֲהָב֔

י ִביֽרּוְׁשֶל֑ם  א ִּד֣ ית ֱאָלָה֖ יוֵב֥ ּה׃ ְוִאְׁשִּת֣ ּה ּוְלֵחָנֵתֽ יו4 ְּב֗הֹון ַמְלָּכ֙א ְוַרְבְרָב֔נֹוִהי ֵׁשְגָלֵת֖ ַׁשַּבחּו  ִאְׁשִּת֖ א ְו֠ ַחְמָר֑
א ְנָחָׁש֥  א ְוַכְסָּפ֛ י ַּדֲהָב֧ אָלֵה֞ א ֵלֽ אא ַפְרְזָל֖ א׃ ָאָע֥ ה5 ְוַאְבָנֽ ָק֙ה  ַּבּה־ַׁשֲעָת֗ ְתָבן֙  ְנַפ֙ ׁש ְוָכֽ י ַיד־ֱאָנ֔ ֶאְצְּבָען֙ ִּד֣

ה׃ י ָכְתָבֽ ה ִּד֥ ס ְיָד֖ ה ַּפ֥ א ָחֵז֔ א ּוַמְלָּכ֣ י ַמְלָּכ֑ א ִּד֣ ל ֵהיְכָל֖ י־ְכַת֥ א ִּדֽ א ַעל־ִּגיָר֕ ל ֶנְבַרְׁשָּת֔ ִין ַמְלָּכ֙א 6 ָלֳקֵב֣ ֱאַד֤
ִהי  ִהיִזיוֺ֣ ן׃  ְׁש֔נֹוִהי ְוַרעיֹֹנ֖  ְקָׁשֽ א ָנֽ א ְלָד֖ ּה ָּד֥ ְרֻכָּבֵת֔ ִין ְוַא֨ י ַחְרֵצּ֙ה ִמְׁשָּתַר֔ ִיל 7 ְיַבֲהלּוֵּנּ֑ה ְוִקְטֵר֤ א ַמְלָּכ֙א ְּבַח֔ ָקֵר֤

א ְׁשַפָּי֔ ָעָל֙ה ְלָא֣ י ְלֶהֽ ל ִּד֣  ַּכְׂשָּדֵא֖ י ָבֶב֗ ר ׀ ְלַחִּכיֵמ֣ א ְוָאַמ֣ ה ַמְלָּכ֜ ה ְוָגְזַרָּי֑א ָעֵנ֨ ה ְדָנ֗ ה ְּכָתָב֣ י־ִיְקֵר֞ ָנׁש ִּדֽ י ָכל־ֱא֠
ׁש ִני ַאְרְּגָוָנ֣א ִיְלַּב֗ א ּוִפְׁשֵרּ֙ה ְיַחִּוַּנ֔ ְמִניָכ֤ ט׃ ְוַהֽ א ִיְׁשַלֽ י ְבַמְלכּוָת֖ ּה ְוַתְלִּת֥ ל־ַצְּואֵר֔ י־ַדֲהָב֙א ַעֽ  ִדֽ

 
Daniel 5:1-7 
 
b. Answer the following questions [15 marks]: 
i. Parse the form ַהְיִתיו in verse 3, and account for the realization of the first root 
consonant as well as of the pronominal morpheme.  
ii. What is the Hebrew cognate of the word  ָאָאע  in verse 4? What is the proto-Semitic 
consonant from which the ayin in the Aramaic word is derived? Account for the alef 
with which the Aramaic word begins. 
iii. Parse the form ִאְׁשִּתיו in verses 3 and 4. Account for the alef with which the word 
begins.       
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7 Translate the following passage [10 marks]: 
ר ֵראֵׁשּ֙ה ּכַ 9 ר ּוְׂשַע֤ ג ִחָּו֗ ּה ׀ ִּכְתַל֣ ב ְלבּוֵׁש֣ ין ְיִת֑ יק יֹוִמ֖ יו ְוַעִּת֥ י ָכְרָסָון֙ ְרִמ֔ ד ִּד֤ ית ַע֣ א ָּכְרְסֵיּ֙ה ָחֵז֣ה ֲהֵו֗ ר ְנֵק֔ ֲעַמ֣

ק׃ ין ִּדי־֔נּור ַּגְלִּגּ֖לֹוִהי ֥נּור ָּדִלֽ ר ִּדי־֗נּור ָנֵג֤ד ְוָנֵפ֙ק 10 ְׁשִביִב֣ ֶלףְנַה֣ ּה ְוִרּ֥בֹו ַאְלִפין֙  ִמן־ֳקָד֔מֹוִהי ֶא֤  ְיַׁשְּמׁשּוֵּנ֔
ן יחּו׃ ִרְבָב֖ ין ְּפִתֽ ב ְוִסְפִר֥ ָד֣מֹוִהי ְיקּו֑מּון ִּדיָנ֥א ְיִת֖ י ַקְרָנ֖א 11 ֽקָ א ִּד֥ ִין ִמן־ָק֙ל ִמַּלָּי֣א ַרְבְרָבָת֔ ית ֵּבאַד֗ ָחֵז֣ה ֲהֵו֔

י ְקִטיַל֤  ית ַע֩ד ִּד֨ ה ָחֵז֣ה ֲהֵו֡ יְוָת֙א ְמַמֱּלָל֑ דת ֵחֽ א׃ ְוהּוַב֣ ת ֶאָּׁשֽ ת ִליֵקַד֥ ּה ִויִהיַב֖ יו 12 ִּגְׁשַמ֔ א ֶהְעִּד֖ יָוָת֔ ּוְׁשָא֙ר ֵחֽ
ן׃ ן ְוִעָּדֽ יַבת ְל֖הֹון ַעד־ְזַמ֥ ה ְבַחִּי֛ין ְיִה֥ א ְּכַב֥ 13 ָׁשְלָטְנ֑הֹון ְוַאְרָכ֧ א ַוֲארּ֙ו ִעם־ֲעָנֵנ֣י ְׁשַמָּי֔ יְלָי֔ ר ָחֵז֤ה ֲהֵוי֙ת ְּבֶחְזֵו֣י ֵלֽ

ה  יק ֽיֹוַמָּי֙א ְמָט֔ ה ֲהָו֑ה ְוַעד־ַעִּת֤ א 14 ַהְקְרֽבּוִהי׃ ּוְקָד֖מֹוִהיֱאָנׁ֖ש ָאֵת֣ ְמַמָּי֗ ל ַעֽ ר ּוַמְל֔כּו ְוכֹ֣ יב ָׁשְלָטן֙ ִוי ָק֣ ּה ְיִה֤ ְוֵל֨
ה  א ֶיְעֵּד֔ י־ָל֣ ן ָעַל֙ם ִּדֽ ּה ָׁשְלָט֤ ל׃ֻאַמָּי֛א ְוִלָּׁשַנָּי֖א ֵלּ֣ה ִיְפְל֑חּון ָׁשְלָטֵנ֞ א ִתְתַחַּבֽ ּה ִּדי־ָל֥   ּוַמְלכּוֵת֖

 
Daniel 7:9-14 
 
b. Answer the following questions [15 marks]: 
i. Parse the forms  בְיִת  in verses 9 and 10 and  יחּוְּפִת  in verse 10. Defend your 
analysis in both cases. 
ii. Compare the vocalization of the forms ֹוִהיֳקָדמ  and ָדמ ֹוִהיֽקָ  in verse 10 and ּוְקָדמֹוִהי 
in verse 13. What is the basic (citation) form of this word? Account for the differences 
in the realization of the vowel in the first syllable.     
iii. What are the Hebrew cognates of the following words:  גלַ ְּת רֲעַמ  ,  (verse 9), ִיןַד אֱ  ,ָקל  

(verse 11),  ָאֵליְלי  Which Aramaic/Hebrew words .(verse 14) ָׁשְלָטן ,(verse 13) ֱאָנׁש ,
exhibit “segolate morphology”? Which Aramaic/Hebrew words show evidence of the 
operation of the Canaanite shift?       
 
 
 
8 
a. Give a historical account of the Aramaic consonants represented by the following 
letters, with regard to Hebrew and Arabic: ע ,ט ,ז ,ת. For each consonant, provide 
cognate words from the three languages [10 marks]. 
 
b. Give a historical account of the Aramaic words בר ‘son’, תרתין ‘two’, and שם ‘name’, 
with reference to Hebrew and Arabic cognates [10 marks]. 
 
c. Describe and discuss the morphology of the passive formations of the Biblical 
Aramaic system of verbal stems [5 marks].      
 

 
END OF PAPER 


