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Note: Throughout the exam, ALL Hebrew forms that the student is asked 

to produce must be fully vocalized.  

 

Section A  

1a. Give the following words with the 1st common plural possessive suffix 

attached [5 marks]: 

קֹות עָּ ֶות, רֹוִאים, צְּ ה, מָּ ִהלָּ   ֶעֶבד, תְּ

 

1b. Give the 3rd masculine singular Nifal suffixed form (i.e., the perfect) of 

the following roots [5 marks]:  

 יל"ד, נצ"ל, כו"ןכת"ב, בנ"ה, 

 

1c. Give the feminine singular imperative form of the following roots, in 

the stem that is indicated in parentheses after the root [5 marks]:  

 (Hitpael(, פלל )Hifil(, שמע )Piel(, גדל )Nifal(, בנה )Qalנסע )

 

 

 

2. Translate the following unseen passage [10 marks] into English and 

vocalize it on the extra copy of the paper [10 marks].  

 
ויהי כאשר הקריב  11 ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ 10

והיה כי יראו  12 לבוא מצרימה ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את

תי את למען ייטב לי ואמרי נא אח 13 אתך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אתי ואתך יחיו

או המצרים את האשה כי יפה ויהי כבוא אברם מצרימה ויר 14 בעבורך וחיתה נפשי בגללך

 16 ויראו אתה שרי פרעה ויהללו אתה אל פרעה ותקח האשה בית פרעה 15ד א מאיה

       ת וגמליםות ואתנואן ובקר וחמרים ועבדים ושפחולאברם היטיב בעבורה ויהי לו צ

 

Gen. 12:10–16 
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3. Translate the following seen passage into vocalized Biblical Hebrew 

[25 marks].   

 

17 The man said, “They have gone from here, for I heard them say: Let 

us go to Dothan.” So Joseph followed his brothers and found them at 

Dothan. 18 They saw him from afar, and before he came close to them 

they conspired [lit. “acted like knaves toward him”] to kill him. 19 They 

said to one another, “Here comes that dreamer! 20 Come now, let us kill 

him and throw him into one of the pits; and we can say, ‘A savage beast 

devoured him.’ We shall see what comes of his dreams!”    

 

Genesis 37:17-20 

 

Section B  

Translate the two seen passages below into English [15 marks, 

respectively] and comment as requested [5 marks, respectively]. 

 
ים׃ 3 ִסִּֽ ֶנת פַּ ת ִ֥ ה ֖לֹו כְּ שָּ ִ֥ עָּ ים ֖הּוא ֑לֹו וְּ ֻקִנִ֥ י־ֶבן־זְּ יו ִכִּֽ נָָּ֔ ל־בָּ ב ֶאת־יֹוֵס֙ף ִמכָּ ַ֤ הַּ ל אָּ ֵאֵ֗ רָּ ִישְּ יו  4 וְּ ֣אּו ֶאחֵָּ֗ ִירְּ וַּ

ב  ַ֤ הַּ י־א ֞תֹו אָּ ם׃ִכִּֽ לִּֽ שָּ ֹו לְּ רִ֥ בְּ ֖לּו דַּ כְּ א יָּ ל ִ֥ ֖אּו א ֑תֹו וְּ נְּ ִַֽישְּ ִּֽ יו וַּ ל־ֶאחָָּ֔ ֵג֖ד  5 ֲאִביֶה֙ם ִמכָּ יַּ ֹום וַּ ם יֹוֵס֙ף ֲחלָ֔ ֲחלַ֤ יַּ וַּ

ֹו׃ א א תִּֽ נ ִ֥ פּו ֖עֹוד שְּ יֹוִסִ֥ יו וַּ ֑ ֶאחָּ ִתי׃ 6 לְּ מְּ ִּֽ לָּ ר חָּ ֶז֖ה ֲאֶשִ֥ ֹום הַּ ֲחלִ֥ א הַּ עּו־נָָּ֕ ם ִשמְּ אֶמר ֲאֵליֶה֑ י ֖ ִהֵנה   7 וַּ ְ֠ וְּ

֙ה  ינָּ ֻסֶב֙ ִהֵנַ֤ה תְּ ה וְּ בָּ ֑ ם־ִנצָּ גַּ י וְּ ִת֖ ה ֲאֻלמָּ מָּ ִ֥ ִהֵנֵּ֛ה קָּ ה וְּ ֶדָ֔ שָּ ֣תֹוְך הַּ ים ֲאֻלִמי֙ם בְּ ִמַ֤ לְּ אַּ נּו מְּ חְּ ם ֲאנַַּ֜ ֵתיֶכָ֔ ֲאֻלמ ֣

י׃ ִתִּֽ ֲאֻלמָּ ָּ לַּ ין ֲחֶו֖ תַּ שְּ ִתִּֽ ֹו 8 וַּ שִ֥ ינּו ִאם־מָּ ֵלָ֔ לְ֙ך עָּ ְך ִתמְּ לַ֤ יו ֲהמָּ רּו לֹ֙ו ֶאחָָּ֔ אמְּ י ַ֤ פּו עֹו֙ד וַּ יֹוִסַ֤ נּו וַּ ֑ ל בָּ ש ֖ ל ִתמְּ

יו׃ ִּֽ רָּ בָּ ל־דְּ עַּ יו וְּ ֖ ל־ֲחלמ תָּ ֹו עַּ א א תָ֔ נ ֣ ה  9 שְּ אֶמר ִהֵנֵּ֨ י ֵ֗ יו וַּ ֑ ֶאחָּ ר א ֖תֹו לְּ ֵפִ֥ סַּ יְּ ר וַּ ֵחָ֔ ם עֹו֙ד ֲח֣לֹום אַּ ֲחלִ֥ יַּ וַּ

ֹו ֙ר כִּֽ שָּ ד עָּ ַ֤ חַּ אַּ חַּ וְּ ֵרֵ֗ יָּ הַּ ֶמש וְּ ֶש֣ ִהֵנֵּ֧ה הַּ ֹוד וְּ י ֲחלֹו֙ם עָ֔ ִתִּֽ מְּ ַ֤ לַּ י׃חָּ ים ִלִּֽ ֲחִו֖ תַּ שְּ ים ִמִּֽ ִבָ֔   כָּ

Gen. 37:3-9 

 

Questions for commentary: 

1. Comment on the word order in  ב ֶאת־יֹוֵס֙ף ַ֤ הַּ ל אָּ ֵאֵ֗ רָּ ִישְּ  .(verse 3) וְּ

2. What is the function of the preposition ִמן in verse 4?   

3. Comment on the verbs constituting the narrative sequence in verses 4-5.  

4. Explain the syntactic construction in ֹו א א תִּֽ נ ִ֥ פּו ֖עֹוד שְּ יֹוִסִ֥  .(verse 5) וַּ

 

(TURN OVER) 
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ר  10 ֶז֖ה ֲאֶש֣ ֹום הַּ ֲחלִ֥ ה הַּ ֵּ֛ ֹו מָּ אֶמר לָ֔ י ֣ יו וַּ ִבָ֔ ר־֣בֹו אָּ עַּ ִיגְּ יו֒ וַּ ֶאל־ֶאחָּ ִבי֮ו וְּ ר ֶאל־אָּ ֵפ֣ סַּ יְּ ֹוא וַּ בֵ֗ תָּ ֲה֣בֹוא נָּ מְּ ֑ לָּ חָּ

ה צָּ רְּ ִּֽ ֖ך אָּ ת לְּ ֲחו ִ֥ תַּ ִהשְּ יך לְּ ֶחָ֔ אַּ ֣ך וְּ ִאמְּ ר׃ 11 ׃ֲאִני֙ וְּ ִּֽ בָּ דָּ ר ֶאת־הַּ ִ֥ מַּ יו שָּ ִב֖ אָּ יו וְּ ֑ אּו־֖בֹו ֶאחָּ נְּ קַּ יְּ ֖כּו  12 וַּ ֵילְּ וַּ

אן ־צ ִ֥ תֶׄ ֹות ֶאֶׄ עֵּ֛ יו ִלרְּ ֑ ם׃ ֶאחָּ ֶכִּֽ ם ִבשְּ ף 13 ֲאִביֶה֖ ל ֶאל־יֹוֵסֵ֗ ֵאַ֜ רָּ אֶמר ִישְּ י ֵּ֨ ה  וַּ ֖ כָּ ם לְּ ֶכָ֔ ים ִבשְּ י֙ך ר ִע֣ ֶח֙ ֹוא אַּ ֲהלַ֤

ִני׃ אֶמר ֖לֹו ִהֵנִּֽ י ִ֥ ם וַּ ֲח֣ך ֲאֵליֶה֑ לָּ ֶאשְּ אן  14 וְּ צ ָ֔ ֣לֹום הַּ ֶאת־שְּ י֙ך וְּ ֶח֙ ֹום אַּ לַ֤ ה ֶאת־שְּ ֵאַ֜ א רְּ ֹו ֶלְך־נֵָּּ֨ אֶמר לֵ֗ י ֣ וַּ

מָּ  ֶכִּֽ א שְּ ב ֖ יָּ ֹון וַּ רָ֔ ֶמק ֶחבְּ הּ֙ו ֵמֵע֣ ֵח֙ לָּ ִישְּ ר וַּ ֑ בָּ ִני דָּ ֲהִשֵב֖ הּו  15 ה׃וַּ ֵלֵּ֧ אָּ ִישְּ ה וַּ ֶד֑ שָּ ה בַּ ִהֵנִ֥ה ת ֶע֖ יש וְּ הּו ִאָ֔ ֵא֣ צָּ ִימְּ וַּ

ש׃ ֵקִּֽ בַּ ה־תְּ ר מַּ יש ֵלאמ ֖ ִאֵּ֛ ים׃ 16 הָּ ם ר ִעִּֽ ה ֵהִ֥ י ֵאיפ ֖ ֣א ִלָ֔ ה־נָּ ידָּ ִגִּֽ ש הַּ ֵק֑ בַּ י מְּ נ ִכ֣ י אָּ ֖ חַּ אֶמר ֶאת־אַּ י ָ֕  וַּ

Gen. 37:10-16 

 

Questions for commentary: 

1. Which are the two pausal forms in verse 10? In both cases, give the 

corresponding context (i.e., non-pausal).       

2. Explain the function of the particle ִהֵנה in verse 15. 

3. Explain both instances of the dagesh in ֣א ה־נָּ ידָּ ִגִּֽ    .(verse 16) הַּ

 

 

END OF PAPER 


