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)Section A (Classical Hebrew
Translate the following unseen passage into English [8 marks] and
parse all of the verbs [7 marks].

1.

ת־ה ֲע ָׁמ ֵלֵ֑ק וַ ֵי ֵֶּ֧שב ָׁדִוִ֛ד ְב ִצ ְק ָׁלּ֖ג יָׁ ִ ִ֥מים ְש ָׁנַָֽֽיִ ם׃
 1וַ יְ ִִ֗הי ַ ַֽא ֲח ֵ ֙רי ֣מֹות ָׁש ֔אּול וְ ָׁדִו֣ד ָׁ֔שב ֵמ ַה ּ֖כֹות ֶא ָׁ
ּובגָׁ ָׁ ֣דיו ְק ֻר ֔ ִעים וַ ֲא ָׁד ָׁ ּ֖מה ַעל־
ן־ה ַמ ֲחנֶ ֙ה ֵמ ִ ֣עם ָׁש ֔אּול ְ
ישי וְ ִהנֵ ֩ה ִ֙איש ָׁ ָּ֤בא ִמ ַ ַֽ
 2וַ יְ ִ ֣הי׀ ַבי֣ ֹום ַה ְש ִל ִִ֗
אמר
אמר ֙לֹו ָׁד ִ ֔וד ֵ ִ֥אי ִמ ֶזּ֖ה ָׁת ֵ֑בֹוא וַ ֣י ֹ ֶ
ל־ד ִ ֔וד וַ יִ ִֹ֥פל ַ ּ֖א ְר ָׁצה וַ יִ ְש ָׁ ַֽתחּו׃  3וַ ָּ֤י ֹ ֶ
הי ְבב ֹ֣אֹו ֶא ָׁ
אשֹו וַ יְ ִ ֙
ר ֹ ֵ֑
ֵא ֔ ָׁליו ִמ ַמ ֲח ֵנִ֥ה יִ ְש ָׁר ֵ ּ֖אל נִ ְמ ָׁ ַֽל ְט ִתי׃

4

אמר
ד־נ֣א ִ ֵ֑לי ַוַ֠י ֹ ֶ
ה־ה ָׁיִ֥ה ַה ָׁד ָׁ ּ֖בר ַהגֶ ָׁ
אמר ֵא ָׁ ִ֥ליו ָׁדִוִ֛ד ֶמ ָׁ
וַ ֙י ֹ ֶ

ן־ה ָׁע ֙ם וַ יָׁ ֻ֔מתּו וְ ִ֗ ַגם ָׁש ִ֛אּול וִ יהֹונָׁ ָׁ ִ֥תן ְבנּ֖ ֹו ֵ ַֽמתּו׃
ם־ה ְר ֵֵּ֞בה נָׁ ַ ָּ֤פל ִמ ָׁ
ן־ה ִמ ְל ָׁח ִָׁ֗מה וְ גַ ַ
ֲא ֶשר־נָׁ֙ ס ָׁה ָ֜ ָׁעם ִמ ַ
אמר ַה ַנ ַ֣ער׀
יהֹונָׁ ָׁ ִ֥תן ְבנַֽ ֹו׃  6וַ ָ֜י ֹ ֶ
י־מת ָׁש ּ֖אּול וִ ַֽ
ל־ה ַנ ַּ֖ער ַה ַמ ִג֣יד לֵ֑ ֹו ֵ ֣איְך יָׁ ַ ֔ד ְע ָׁת ִכ ֵ ִ֥
אמר ָׁד ִ ֔וד ֶא ַ
 5וַ ֣י ֹ ֶ
ּוב ֲע ֵלִ֥י
יתֹו וְ ִה ֵנִ֥ה ָׁה ֶ ִ֛ר ֶכב ַ
ל־חנִ ֵ֑
יתי ְב ַ ֣הר ַהגִ ְל ֔בֹ ַע וְ ִה ֵנִ֥ה ָׁש ּ֖אּול נִ ְש ָׁ ֣ען ַע ֲ
ַה ַמ ִג֣יד ִ֗לֹו נִ ְק ָּ֤ר ֹא נִ ְק ֵ ֙ר ִ ֙
ַה ָׁפ ָׁר ִ ּ֖שים ִה ְד ִב ֻ ִַּֽקהּו׃

7

י־א ָׁתה
אמר ִ ּ֖לי ִמ ָׁ ֵ֑
וַ יִ ִֶ֥פן ַא ֲח ָׁ ּ֖ריו וַ יִ ְר ֵ ֵ֑אנִ י וַ יִ ְק ָׁ ֣רא ֵא ֔ ָׁלי וָׁ א ַ ֹּ֖מר ִה ֵנַֽנִ י׃  8וַ ִ֥י ֹ ֶ

י־כל־
מ ְת ֵ֔תנִ י ִ ִ֥כי ֲא ָׁח ַ ּ֖זנִ י ַה ָׁש ָׁ ֵ֑בץ ִ ַֽכ ָׁ
ד־נָּ֤א ָׁע ַ ֙לי ּו ֣ ֹ
אמר ֵא ִ֗ ַלי ֲע ָׁמ ָׁ
וָׁ א ַ ֹ֣מר ֵא ֔ ָׁליו ֲע ָׁמ ֵל ִ ִּּ֖קי ָׁא ַֹֽנ ִכי׃  9וַ ֣י ֹ ֶ
מ ְת ֵ֔תהּו ִ ֣כי יָׁ ַ ֔ד ְע ִתי ִ ִ֛כי ִ֥ל ֹא יִ ְַֽח ֶיּ֖ה ַא ֲח ֵ ֣רי נִ ְפלֵ֑ ֹו וָׁ ֶא ַ ֵּ֞קח ַה ֵ ֣נָֽזֶ ר׀
מד ָׁע ָׁל ֙יו וַ ֲא ֣ ֹ
ִ֥עֹוד נַ ְפ ִ ּ֖שי ִ ַֽבי׃  10וָׁ ֶא ֱע ָּ֤ ֹ
ל־אד ִֹנּ֖י ֵ ַֽהנָׁ ה׃
יאם ֶא ֲ
שר ַעל־זְ ר ֹ֔עֹו וָׁ ֲא ִב ֵ ִ֥
אשֹו וְ ֶא ְצ ָׁע ָׁד ֙ה ֲא ֶ ֣
שר ַעל־ר ֹ ִ֗
ֲא ֶ ֣
)(2 Sam 1:1–10
Translate the following unseen passage into English [8 marks] and
vocalize it on the extra copy of the paper [7 marks].
1

2.

ויבאו שני המלאכים סדמה בערב ולוט ישב בשער־סדם וירא־לוט ויקם לקראתם

וישתחו אפים ארצה׃  2ויאמר הנה נא־אדני סורו נא אל־בית עבדכם ולינו ורחצו
רגליכם והשכמתם והלכתם לדרככם ויאמרו לא כי ברחוב נלין׃  3ויפצר־בם מאד
ויסרו אליו ויבאו אל־ביתו ויעש להם משתה ומצות אפה ויאכלו׃  4טרם ישכבו ואנשי
העיר אנשי סדם נסבו על־הבית מנער ועד־זקן כל־העם מקצה׃  5ויקראו אל־לוט
ויאמרו לו איה האנשים אשר־באו אליך הלילה הוציאם אלינו ונדעה אתם׃  6ויצא
אלהם לוט הפתחה והדלת סגר אחריו׃
)(Gen 19.1–6
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3.

Translate the following unseen passage into pointed Biblical Hebrew
[15 marks].

1

From there Abraham journeyed toward the land of the Negev and lived
between Kadesh and Shur; and he sojourned in Gerar. 2 And Abraham said of
Sarah his wife, “She is my sister.” And Abimelech king of Gerar sent and took
Sarah. 3 But God came to Abimelech in a dream by night and said to him,
“Behold, you are a dead man because of the woman whom you have taken, for
she is a man’s wife.” 4 Now Abimelech had not approached her. So he said,
“Lord, will you kill an innocent people? 5 Did he not himself say to me, ‘She is
my sister’? And as for her, she also said, ‘He is my brother.’ In the integrity of
my heart and the innocence of my hands I have done this.”
(Gen 20:1–5)

4.

Write a linguistic commentary in English on the following unseen
passage [15 marks].

ּוק ָׁ ֣רא
ְ דֹולּ֖ה
ָׁ ְל־נינְ ֵוִ֛ה ָׁה ִ ִ֥עיר ַהג
ַֽ ִ  ַ֠קּום ֵלְֵּ֧ך ֶא2 מר׃
ֹ ַֽ ן־א ִמ ַ ּ֖תי ֵלא
ֲ ל־יֹונִ֥ה ֶב
ָׁ הוה ֶא
֔ ָׁ ְהי ְד ַבר־י
֙ ִ ְ ַ ַֽוָֽי1
הוֵ֑ה וַ יֵ֙ ֶרד יָׁ ָ֜פֹו וַ יִ ְמ ָׁ ִ֥צא
ָׁ ְישה ִמ ִל ְפ ֵנּ֖י י
ָׁ  וַ ָׁ ָּ֤י ָָֽׁקם יֹונָׁ ֙ה ִל ְב ֣ר ֹ ַח ַת ְר ִ֔ש3 י־ע ְל ָׁ ִ֥תה ָׁר ָׁע ָׁ ּ֖תם ְל ָׁפ ָׁנַֽי׃
ָׁ ֵ֑יה ִ ַֽכ
ָׁ ָׁע ֶל
יהוה
ִ֗ ָׁ  ַ ַֽו4 יְהוה׃
ַֽ ָׁ ישה ִמ ִל ְפ ֵנּ֖י
ָׁ ָׁאנִ ָׁי֣ה׀ ָׁב ָׁ ֣אה ַת ְר ִִ֗שיש וַ יִ ֵ֙תן ְש ָׁכ ָׁ ָ֜רּה וַ ֵיָּ֤ ֶָֽרד ָׁב ּ֙ה ָׁל ָּ֤בֹוא ִע ָׁמ ֶה ֙ם ַת ְר ִ֔ש
וַ ִי ְַֽיר ֣אּו

5

ל־ה ָׁ֔ים וַ יְ ִ ִ֥הי ַ ַֽס ַער־ גָׁ ּ֖דֹול ַב ָׁיֵ֑ם וְ ָׁ ֣ה ֳאנִ ָׁ֔יה ִח ְש ָׁ ּ֖בה ְל ִה ָׁש ֵ ַֽבר׃
ַ דֹול ֙ה ֶא
ָׁ ְֵה ִ ָּ֤טיל ַֽר ַּוח־ג

יהם
ֵ֑ ֶ ל־ה ָׁ֔ים ְל ָׁה ֵ ִּּ֖קל ֵ ַֽמ ֲע ֵל
ַ ת־ה ֵכ ָ֜ ִלים ֲא ֶ ָּ֤שר ָׁ ַֽב ֳאנִ יָׁ ֙ה ֶא
ַ ֹלהי ֒ו וַ יָׁ ִ֙טלּו ֶא
ָׁ ל־א
ֱ ַה ַמ ָׁל ִִ֗חים ַ ַֽוָֽיִ זְ ֲעקּוּ֘ ִ ֣איש ֶא
יֹונה יָׁ ַר ֙ד ֶאל־יַ ְר ְכ ֵ ֣תי ַה ְס ִפ ֔ ָׁינה וַ יִ ְש ַ ּ֖כב וַ יֵ ָׁר ַ ַֽדם׃
ָׁ ִ֗ ְו
(Jon 1:1–5)

(TURN OVER)
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Translate the following seen passage into English and comment as
requested below [10 marks for translation, 10 marks for comments].

5.

אמר ִ֥ס ָּׁורה ְש ָׁבה־ ֹּ֖פה
שר ִד ֶבר־ ֔בֹ ַעז וַ ִ֛י ֹ ֶ
ם וְ ִהנֵ֙ ה ַהג ֵ ָֹּ֤אל ע ֵֹב ֙ר ֲא ֶ ֣
ּוב ֹ ַעז ָׁע ָׁל֣ה ַה ַש ַע ּ֘ר וַ ֵי ֶ֣שב ָׁש ֒
֙ 1
ֹלנ֣י ַא ְלמ ִֹנֵ֑י וַ ָׁי ַּ֖סר וַ יֵ ֵ ַֽשב׃
ְפ ִ

2

אמר ְשבּו־ ֵֹ֑פה וַ יֵ ֵ ַֽשבּו׃
וַ יִ ַ ֵּ֞קח ֲע ָׁש ָׁ ֵּ֧רה ֲאנָׁ ִ ִ֛שים ִמזִ ְק ֵנִ֥י ָׁה ִ ּ֖עיר וַ ֣י ֹ ֶ

מֹואב׃
ימ ֶלְך ָׁמ ְכ ָׁ ֣רה נָׁ ֳע ִ֔מי ַה ָׁ ּ֖ש ָׁבה ִמ ְש ֵ ִ֥דה ָׁ ַֽ
אמ ֙ר ַלג ֵֹ֔אל ֶח ְל ַק ֙ת ַה ָׁש ֶ ֔דה ֲא ֶ ִ֥שר ְל ָׁא ִ ּ֖חינּו ֶל ֱא ִל ֶ ֵ֑
ַ ֙ 3וי ֹ ֶ
ם־תגְ ַאל֙ גְ ָׁ֔אל וְ ִאם־
מר ַ֠ ְקנֵ ה ֶ ִ֥נָֽגֶ ד ַ ַֽהי ְֹש ִביםּ֘ וְ ֶ ֣נָֽגֶ ד זִ ְק ֵנ֣י ַע ִמי֒ ִא ִ
 4וַ ֲאנִ֙ י ָׁא ַָ֜מ ְר ִתי ֶאגְ ֶלֵּ֧ה ָׁאזְ נְ ך֣ ֵלא ִ֗ ֹ
אמר ָׁאנ ִ ִֹ֥כי ֶאגְ ָׁ ַֽאל׃
זּול ְת ֙ך ִלגְ ֔אֹול וְ ָׁאנ ִ ֹּ֖כי ַא ֲח ֶ ֵ֑ריך וַ ּ֖י ֹ ֶ
֙ל ֹא יִ גְ ַָ֜אל ַה ִג ָׁ֣ידה ִ֗ ִלי וְ ֵ ַֽא ְד ָׁע ֙ה ִ ֣כי ֵ ָּ֤אין ָׁ ַֽ
5

יתה
ת־ה ֵמ ֙ת ָׁק ֔ ִנ ָׁ
מֹוא ִביָׁ ָּ֤ה ֵ ַֽא ֶש ַ
ּוַ֠מ ֵאת ֣רּות ַה ֲ
נֹותךִ֥ ַה ָׁש ֶ ּ֖דה ִמ ַי֣ד נָׁ ֳע ִ ֵ֑מי ֵ
ֹום־ק ְ
אמר ֔בֹ ַעז ְבי ְ
וַ ֣י ֹ ֶ

ן־א ְש ִ ּ֖חית ֶאת־נַ ֲח ָׁל ִ ֵ֑תי
ל־לי ֶפ ַ
אּוכל֙ ִלגְ ָׁא ֔ ִ
אמר ַהג ִֵֹ֗אל ָּ֤ל ֹא ַ
ם־ה ֵ ּ֖מת ַעל־נַ ֲח ָׁל ַֽתֹו׃  6וַ ֣י ֹ ֶ
ְל ָׁה ִ ִִּ֥קים ֵש ַ
אּולָּ֤ה וְ ַעל־
ל־הגְ ָׁ
את ְל ָׁפנִ֙ ים ְביִ ְש ָׁר ֵָ֜אל ַע ַ
אל׃  7וְ ז ֹ ֩
א־אּוכּ֖ל ִלגְ ַֽ ֹ
ַ
ל־לךָּ֤ ַא ָׁת ֙ה ֶאת־גְ ֻא ָׁל ִ֔תי ִ ִ֥כי ל ֹ
גְ ַא ְ
אמר
עּודה ְביִ ְש ָׁר ֵ ַֽאל׃  8וַ ֵּ֧י ֹ ֶ
ל־ד ָׁ֔בר ָׁש ַ ִ֥לף ִ ִ֛איש נַ ֲעלּ֖ ֹו וְ נָׁ ַ ֣תן ְל ֵר ֵעֵ֑הּו וְ ִ֥ז ֹאת ַה ְת ָׁ ּ֖
מּור ֙ה ְל ַק ֵי ֣ם ָׁכ ָׁ
ַה ְת ָׁ
ל־ה ִ֗ ָׁעם ֵע ִ ָּ֤דים ַא ֶת ֙ם ַהי֔ ֹום ִ ָּ֤כי
אמר֩ ֙ב ֹ ַעז ַלזְ ֵק ָ֜ ִנים וְ ָׁכ ָׁ
ה־לְֵ֑ך וַ יִ ְשֹלּ֖ ף נַ ֲע ַֽלֹו׃  9וַ י ֹ ֶ
ַהג ֵ ִֹ֛אל ְל ּ֖בֹ ַעז ְקנֵ ָׁ
ת־רּות
ּומ ְחלֵ֑ ֹון ִמ ַיּ֖ד נָׁ ֳע ִ ַֽמי׃  10וְ ַג֣ם ֶא ֣
ל־א ֶ ִ֥שר ְל ִכ ְליּ֖ ֹון ַ
ימ ֶלְך וְ ֵ ִ֛את ָׁכ ֲ
שר ֶ ַֽל ֱא ִל ֶ֔
ל־א ֶ ֣
ת־כ ֲ
יתי ֶא ָׁ
ָׁקנִ֙ ִ ֙
ל־נ ֲ֣ח ָׁל ֔תֹו וְ לֹא־יִ ָׁכ ֵ ֵּ֧רת ֵשם־
ם־ה ֵמ ֙ת ַע ַ
יתי ִ ֣לי ְל ִא ִָׁ֗שה ְל ָׁה ִ ִָּּ֤קים ֵש ַ
ַהמ ֲֹא ִביָׁ ֩ה ֵ֙א ֶשת ַמ ְח ָ֜לֹון ָׁק ִ ֵּ֧נ ִ
ר־ב ַ ִ֛ש ַער
ל־ה ָׁ ֵּ֧עם ֲא ֶש ַ
אמ ָ֜רּו ָׁכ ָׁ
קֹומֹו ֵע ִ ִ֥דים ַא ֶ ּ֖תם ַהיַֽ ֹום׃  11וַ ֙י ֹ ְ
ּומ ַ ֣ש ַער ְמ ֵ֑
ַה ֵ ִ֛מת ֵמ ִ ִ֥עם ֶא ָׁ ּ֖חיו ִ
יה ֙ם
ּוכ ֵל ָׁא ֙ה ֲא ֶ֙שר ָׁבנָּ֤ ּו ְש ֵת ֶ
יתך ְכ ָׁר ֵ ָּ֤חל׀ ְ
ל־ב ִֶ֗
ת־ה ִא ָָׁ֜ש ה ַה ָׁב ָׁ ֣אה ֶא ֵ
הוה ֶ ַֽא ָׁ
וְ ַהזְ ֵק ִנּ֖ים ֵע ִ ֵ֑דים יִ ֵתן֩ יְ ֙ ָׁ
א־שם ְב ֵ ִ֥בית ָׁ ַֽל ֶחם׃
ּוק ָׁר ֵ ּ֖
ה־חיִ ל ְב ֶא ְפ ָׁ ֔ר ָׁתה ְ
ת־ב֣ית יִ ְש ָׁר ֵ֔אל וַ ֲע ֵש ַ ֣
ֶא ֵ
)(Ruth 4:1–11
ּו ֙ב ֹ ַעז ָׁע ָׁל֣ה ַה ַש ַע ּ֘ר a. Comment on the word order and choice of verbal form in
](v. 1). [2 marks
]ְ (v. 1). [2 marksש ָׁבה ִ֥ andס ָּׁורה ָָׁ - ending on the formsה b. Explain the
c. Comment on the issue of morphology (form) versus semantics
ָׁ (v. 3). [2מ ְכ ָׁ ֣רה (meaning, especially tense) in the case of the verb
]marks
d. Explain the problem of v. 5 in the light of vv. 9–10 and discuss
]solutions. [4 marks
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Translate the following seen passage into English and comment as
requested below [10 marks for translation, 10 marks for comments].

6.

הוה ָׁה ָׁיָּ֤ה יָׁ ָׁק ֙ר ַביָׁ ִ ֣מים ָׁה ֵ֔הם ֵ ִ֥אין ָׁחזּ֖ ֹון
הוּ֖ה ִל ְפ ֵנ֣י ֵע ִ ֵ֑לי ְּוד ַבר־יְ ָׁ ִ֗
מּואל ְמ ָׁש ֵ ִ֥רת ֶאת־יְ ָׁ
 1וְ ַה ַנ ֵַּ֧ער ְש ֵ ִ֛
יּוכל ִל ְר ַֽאֹות׃  3וְ ֵנָּ֤ר
הי ַבי֣ ֹום ַה ֔הּוא וְ ֵע ִ ּ֖לי ש ֵֹכ֣ב ִב ְמק ֵֹ֑מֹו וְ ֵעינָׁ ֙יו ֵה ֵ ֣חלּו ֵכ ֔הֹות ִ֥ל ֹא ַ ּ֖
נִ ְפ ָׁ ַֽרץ׃ ַֽ ַ 2וָֽיְ ִ ֙
הוִ֛ה
ֹלהים׃  4וַ יִ ְק ָׁ ֵּ֧רא יְ ָׁ
ר־שם ֲא ִ֥רֹון ֱא ִ ַֽ
הוה ֲא ֶש ָׁ ּ֖
מּואל ש ֵֹכֵ֑ב ְב ֵה ַיכ֣ל יְ ָׁ ֔
ּוש ֵ ּ֖
ים ֶ ֣ט ֶרם יִ ְכ ֶ֔בה ְ
ֹלה ֙
ֱא ִ
אמר ִה ֵנַֽנִ י׃
מּואל וַ ִ֥י ֹ ֶ
ל־ש ֵ ּ֖
ֶא ְ

5

אתי
א־ק ָׁ ּ֖ר ִ
אמר ַֽל ֹ ָׁ
את ֔ ִלי וַ ִ֥י ֹ ֶ
י־ק ָׁ ֣ר ָׁ
אמר ִהנְ נִ ֙י ִ ַֽכ ָׁ
ל־ע ִ֗ ִלי וַ ָּ֤י ֹ ֶ
וַ ָׁי֣ ָָֽׁרץ ֶא ֵ

אמר
ל־ע ֔ ִלי וַ ֣י ֹ ֶ
מּואל֙ וַ יֵ ֶ֣לְך ֶא ֵ
מּואל ֒ וַ ָׁ ָּ֤י ָָֽׁקם ְש ֵ
עֹוד ְש ֵ
הוה ְק ֣ר ֹא ּ֘
֣שּוב ְש ָׁכֵ֑ב וַ יֵ ֶּ֖לְך וַ יִ ְש ָׁ ַֽכב׃  6וַ ֹ֣י ֶסף יְ ָׁ ִ֗
אתי ְב ִנּ֖י ִ֥שּוב ְש ָׁ ַֽכב׃
א־ק ָׁ ִ֥ר ִ
אמר ַֽל ֹ ָׁ
את ִ ֵ֑לי וַ ִ֛י ֹ ֶ
ִהנְ ֔ ִני ִ ִ֥כי ָׁק ָׁ ּ֖ר ָׁ

7

הוֵ֑ה
מּואל ֶ ּ֖ט ֶרם יָׁ ַ ֣דע ֶאת־יְ ָׁ
ּוש ֵֵ֕
ְ

ל־ע ֔ ִלי
ת וַ יָׁ֙ ָׁק ֙ם וַ ֵי ֶ֣לְך ֶא ֵ
מּוא ּ֘ל ַב ְש ִל ִשי ֒
א־ש ֵ
הוִ֥ה ְקר ֹ ְ
הוה׃  8וַ ֙י ֹ ֶסף יְ ָׁ
וְ ֶ ִ֛ט ֶרם יִ גָׁ ֶ ִ֥לה ֵא ָׁלּ֖יו ְד ַבר־יְ ָׁ ַֽ
מּוא ּ֘ל ֵלְ֣ך ְש ָׁכ ֒ב
אמר ֵע ִ ֣לי ִל ְש ֵ
הוּ֖ה ק ֵ ִֹ֥רא ַל ָׁ ַֽנ ַער׃  9וַ ֙י ֹ ֶ
את ִ ֵ֑לי וַ ָׁי ֶ֣בן ֵע ֔ ִלי ִ ִ֥כי יְ ָׁ
אמר ִהנְ ֔ ִני ִ ִ֥כי ָׁק ָׁ ּ֖ר ָׁ
וַ ֣י ֹ ֶ
קֹומֹו׃
מּואל וַ יִ ְש ַכּ֖ב ִב ְמ ַֽ
הוה ִ ִ֥כי ש ֵ ֹּ֖מ ַע ַע ְב ֶ ֵ֑דך וַ ֵי ֶ֣לְך ְש ֵ֔
וְ ָׁהיָׁ ֙ה ִאם־יִ ְק ָׁ ֣רא ֵא ֔ ֶליך וְ ָׁ ַֽא ַמ ְר ָׁ֙ת ַד ֵב֣ר יְ ָׁ ֔
מּואל֙ ַד ֵ֔בר ִ ִ֥כי ש ֵ ֹּ֖מ ַע
אמר ְש ֵ
מּואל וַ ָּ֤י ֹ ֶ
מּואל׀ ְש ֵ ֵ֑
ם־ב ַ ּ֖פ ַעם ְש ֵ ֣
 10וַ יָׁ ָּ֤ב ֹא יְ הוָׁ ֙ה וַ יִ ְתיַ ַ֔צב וַ יִ ְק ָׁ ִ֥רא ְכ ַ ַֽפ ַע ְ
ַע ְב ֶ ַֽדך׃
)(1 Sam 3:1–10
]a. Discuss the accentual division of v. 3. [2 marks
יּוכל ִל ְר ַֽאֹות  andוְ ֵעינָׁ ֙יו ֵה ֵ ֣חלּו ֵכ ֔הֹות b. Compare and contrast the expressions
ִ֥ל ֹא ַ ּ֖
הוה ְק ֣ר ֹא (v. 2) and
] (vv. 6, 8). [2 marksוַ ֹ֣י ֶסף יְ ִָׁ֗
מּואל ֶ ּ֖ט ֶרם יָׁ ַ ֣דע c. Account for the expression
ּוש ֵֵ֕
ים ֶ ֣ט ֶרם ְ (v. 7) in light of
ֹלה ֙
וְ ֵנָּ֤ר ֱא ִ
הוַֽה  (v. 3) andיִ ְכ ֶ֔בה
] (v. 7). [2 marksוְ ֶ ִ֛ט ֶרם יִ גָׁ ֶלִ֥ה ֵא ָׁלּ֖יו ְד ַבר־יְ ָׁ
 (v.וַ ָׁי ֶ֣בן  (v. 7),יִ גָׁ ֶ ִ֥לה  (vv. 6, 8),וַ ֹ֣י ֶסף ֵ (v. 2),ה ֵ ֣חלּו d. Parse the following forms:
]8). [4 marks
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)SECTION B (Modern Hebrew
Translate the following unseen passage into English and answer the
questions in Hebrew [8 marks for translation, 7 marks for the
]questions

1.

לדעת "להסתדר"
המילה "להסתדר" היא מילה נפוצה בלקסיקון הישראלי .משמעותה היא
להתארגן בחיים ,ולכן שואלים את העולים החדשים "איך הסתדרתם בארץ"?
הפירוש השני של הפועל "להסתדר" הוא לחיות בשלום ,כששואלים מישהו:
"איך אתה מסתדר עם השותף שלך לדירה?" הכוונה היא :האם אתם חיים
בשלום?
הפירוש השלישי לא יופיע במילון ,משום שהוא בשפה מדוברת ,והוא בדיוק
ההפך מסדר :כשאומרים על מישהו" :הוא יודע להסתדר" ,זאת אומרת שהוא
יודע להשיג את מטרותיו (לא תמיד בדרך חוקית) ,אף על פי שזה לא כל כך
"בסדר".
הישראלי הממוצע אינו מכיר בכך שתקנות וחוקים מחייבים את כולם .הוא
תמיד דורש יחס מיוחד .כאשר הוא לא מסתדר עם החוק ,הוא קודם מתחיל
להתווכח .הוא ימלא בסופו של דבר להוראות השוטר ,אך תחילה יתווכח אתו.
באוניברסיטה אפשר לפגוש את הסטודנט "המסתדר" ,כאשר הוא מערער
על ציון בחינה .הוא ישתמש בתירוצים שונים כדי לשכנע את מוריו לתקן את
הציון" :אני עולה חדש ,ולכן צריכים להתחשב במצבי" ,או "הייתי צריך לטפל
בהוריי החולים" ועוד.
פעמים רבות מוותרים לאזרח "המסתדר" ,זה שמתעלם מחוקים ודורש יחס
מיוחד .אם לא יצליחו לחייב את כולם להתנהג לפי החוק ,תגרום תופעה זו
לאפליה של ציבור שדווקא רוצה להיות בסדר.
Batya Omlinsky and Yonah Weiss, Ivrit be-dalet amot, p. 79.
 .aלפי הקטע ,כמה פירושים יש לפועל 'להסתדר'? ][1 mark
 .bבמילים שלך ,מה זאת אומרת "הישראלי הממוצע אינו מכיר בכך שתקנות וחוקים מחייבים
את כולם"? ][2 marks
 .cלדברי הטקסט ,לאיזו תוצאה שלילית עלולה להביא ההתנהגות המתוארת? האם אתם
מסכימים? האם יש תמיד להימנע מלתת יחס מיוחד? ][4 marks
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Write a summary in Modern Hebrew of the following unseen passage.
]The summary should not exceed 120 words [15 marks

2.

מי רוצה להיות סינדרלה?
מה קרה לה לסינדרלה בדרכה למאה ה־?20
הגירסה הראשונה של סיפור סינדרלה הופיעה לפני יותר מאלפיים שנה
בסין .בתחילת המאה ה־ 17הופיע הסיפור באיטליה ,ובסוף אותה מאה גם
בצרפת .ההנחה היא שהסיפור לא נדד מארץ לארץ ,אלא פרץ באופן עצמאי
במקומות שונים .הופעתו בתרבויות רחוקות ושונות זו מזו מעידה עד כמה חלום
סינדרלה הוא חלום קולקטיבי .מהו חלום זה?
חלום סינדרלה איננו רק חלום הנסיך ואיננו רק חלום האהבה הגדולה
המצפה לכל אחת ,אלא הרבה יותר מזה .הוא החלום להיגאל מאפרוריות החיים
(השם סינדרלה בא מהמלה 'אפר') .הוא האמונה של כל זבנית ,טכנאית ,פועלת
או ספרנית שהיא בעלת יופי בלתי־נראה השמור לאחד המיוחד שיידע לגלות
אותו מבעד לג'ינס ,מאחורי השולחן המשרדי ומעבר לבנאליות של החיים .הרי
סימן המלכות של סינדרלה הוא לא בפנים ,אלא בכף הרגל ,לא בגלוי אלא
בנסתר.
ויותר מכך ,נס סינדרלה מתרחש דווקא אצל זו שאינה טורחת כדי להיגאל.
הוא אינו קורה לאחיותיה של סינדרלה ,הקוצצות את אצבעות הרגליים במאמץ
למצוא חתן ,אלא דווקא לזו שמחכה בסבלנות ,שאינה נדחקת ואינה מנסה
להתבלט.
ומה קרה לה לסינדרלה בדרכה למאה ה־ ?20היא הפכה להיות שם של
תסביך—"תסביך סינדרלה"—ציפייה סבלנית ואי־עשיית דבר .בעיני נשים לא
מעטות בתקופתנו הפסיביות הנשית היא אסון .לדעתן הסיפור לא רק הנציח אלא
גם הוליד דורות של סינדרלות .במקום לפרוץ את דרכן העצמאית ,חיו נשים
בציפייה לנס ,לנסיך שיציל אותן וישנה את חייהן מן הקצה אל הקצה.
Mazal Cohen, Agada shel Safa, p. 84

)(TURN OVER
Page 7 of 9
AET1/MES13/Intermediate Hebrew Language/7/v1

Write a composition of 200 words in Modern Hebrew on one of the
]three topics given below [15 marks

3.

 .aאילו יכולת לשנות דבר אחד בעולם או בעצמך ,מה היית משנה? מדוע? כיצד
ישפיע שינוי זה על החיים?
..." .bדע לך ,שאני יכול לחלום ולא להיות עבד לחלומותיי .החלטתי להצליח
בחיים ,וכל הדרכים להצלחה טובות בעיניי" .הגיבו.
 .cהאם אתם מסכימים עם החוק הישראלי שאוסר על מורה לנהל תעמולה
לטובת ארגון פוליטי או מפלגה בתוך בית הספר? הסבירו.
Translate the following seen passage into English and answer the
]questions below [8 marks for translation, 7 marks for the questions

4.

על החלומות ,פרק ב' ,קטע 7

5

10

סטלה נולדה בליברפול והייתה בת למשפחה עשירה .היא אהבה את צמח
אהבה רבה והייתה שומרת בארגז־עץ את כל הציורים שצייר .בשעות־הפנאי
היה צמח רושם בעיפרון או מצייר בצבעי מים ,וכשגמר—זרק את ציוריו או
השאיר אותם במקום שהשאיר .סטלה הייתה אוספת אותם ושומרת עליהם,
והוא עצמו לא ידע על כך עד אחרי מותה.
צמח היה גבר יפה וסטלה אהבה אותו מאוד ,אם כי ידעה שנשא אותה
לאישה בשל העושר הרב של משפחתה .היא הייתה מחונכת מאוד ושקטה,
ומעולם לא יכולת לדעת מה היא מרגישה .פעם הלכתי להראות לה את בית
הדואר הראשי .היה זה זמן קצר לאחר שבאה מאנגליה .היא החזיקה בידי כאילו
הייתי ילד קטן ,וחצתה את הכביש רק במקומות המסומנים לכך.
בדרכנו חזרה מבית הדואר נכנסנו לבקר את צמח במשרדו .משרדו היה
ברחוב ממילא ,ליד מחלקת הקרקעות הממשלתית .כאשר עלינו במדרגות קפצתי
ונכנסתי לפניה .מצאתי את דודי צמח בחדרו עומד ומחבק אישה שמנה .האישה
החזיקה בידה סיגריה ולא הניחה אותה מידה גם כאשר נשק לה על פיה.
Adapted from Brandeis Modern Hebrew: Intermediate to Advanced, 151
]a. List all the examples of explicitly past habitual expressions. [3 marks
]b. List the irrealis conditional clause. [1 mark
(היא) אהבה c. What is the difference between the adverbial constructions in
]( (line 6)? [1 markוסטלה) אהבה אותו מאוד  (lines 1–2) andאת צמח אהבה רבה
 in line 8 and to whom does it refer? [2יכולת d. What is the subject of the verb
]marks
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Translate the following seen passage into English and answer the
]questions below [8 marks for translation, 7 marks for the questions

5.

אני ,אתה ואתא ,חלק ב'
אלא שבסוף שנות ה ,50-בעקבות שינויים בהרגלי הצריכה של הציבור
הישראלי ,שהחל לחפש מוצרים אופנתיים יותר—נקלע המפעל לקשיים כלכליים.
כדי להמשיך ולהתקיים היה המפעל חייב להעלות את מחירי המוצרים ,וכך מנהלי
אתא הוסיפו מוצרים המתאימים לטעמו ( )1המשתנה של הלקוח הישראלי—
( )2נפתחה מחלקה לבגדי נשים ( )3ופותחו סוגי אריגים חדשים .במחצית שנות
השישים המפעל הציע מגוון רחב של בגדים כמו שמלות ,חולצות לגברים,
מכנסיים לנשים ולגברים בהתאם לקווי האופנה הבינלאומיים .מֹולר ( )4קיווה
שהמוצרים החדשים של החברה ( )5יימכרו לצד מוצריה הקבועים ( )6והמוכרים.
אבל הוא סירב בתוקף ( )7להיעזר בפרסום או בתצוגות אֹופנה לעידוד המכירות.
הוא טען ש"סחורה טובה מדברת בעד עצמה" .לא היה לו עניין להשתלב בתחום
שבו האופנה משתנה תכופות.
אבל למעשה "מפעל אתא לא הצליח לעשות את המעבר מביגוד לאופנה.
הוא לא היה ( )8בנוי לתחרות בשוק החופשי .בסוף שנות ה 60-הוא החל לעשות
את המעבר לאופנה כשהבין שתקופת החלוציות בארץ תמה" ,אומרת רז,
שהייתה אחת ממעצבות הבגדים של המפעל .עם מותו של הנס מֹולר בשנת
 1961ניסו הבעלים החדשים לאמץ שיטות שיווק עדכניות יותר ,אלא שאז אתא
איבד מהֹונו וכוחו הסימבולי ,ותוצרת המפעל ( )9קסמה בעיקר לקהל בוגר שהיה
רגיל אליו .בשנת  1985המפעל נקלע לקשיים והתנהל מאבק להציל אותו .הוא
נאלץ להיסגר.
"סגירתו של אתא ( )10הכאיבה לכל הציבור ,מאחר שזה היה אובדן של
סמל לאומי מרכזי שהיעלמותו ציינה את סופו של פרק מיוחד בתולדות המדינה
הציונית .אתא היה הרבה מעל לבגדים ומעל לכלכלה".
Adapted from Brandeis Modern Hebrew: Intermediate to Advanced, 334
 (verbal gerund noun) for each of theשם פעולה a. List one example of a
]following binyanim (verbal patterns): qal, piʿel, hifʿil, nifʿal. [2 marks
]b. Parse the ten underlined forms. [5 marks
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