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Section A (Classical Hebrew) 

1. Translate the following unseen passage into English and parse all of the verbs [8 

marks for translation, 7 marks for parsing]. 

ְכַנעֲ  1 נו ֶאל־ַהַֽ י ַיֲעֶלה־ָלָּ֧ ֣ ר מִּ ל ַביהָוָ֖ה ֵלאמ ֹ֑ ְשָרֵאֻׁ֔ ְשֲאל֙ו ְבֵנ֣י יִּ ַֽיִּ ַע ַוַֽ י ַאֲחֵרי֙ ֣מֹות ְיהֹוש ֻׁ֔ ה ַוְיהִִּ֗ ָלָ֖ י ַבְתחִּ ִ֛ נִּ

ֹו׃ ֶחם בַֽ ָלָּ֥ ֹו׃  2ְלהִּ ֶרץ ְבָידַֽ י ֶאת־ָהָאָ֖ תִּ ֵנִ֛ה ָנַתָּ֥ ה הִּ ה ַיֲעֶלֹ֑ אֶמר ְיהָוָ֖ה ְיהוָד֣ אֶמ   3ַוי ֣ ְמ֙עֹון ַוי ֣ ר ְיהוָד֩ה ְלשִּ

ך ַוֵיֶָּ֥לְך  ְתךָ֖ ְבגֹוָרֶלֹ֑ י אִּ ִ֛ י ַגם־ֲאנִּ ָּ֧ י ְוָהַלְכתִּ ְכַנֲענִֻּׁ֔ ָלֲחָמ֙ה ַבַֽ ַֽ י ְונִּ י ְבגֹוָרלִִּ֗ ֣ תִּ ה אִּ יו ֲעֵלָּ֧ ֹון׃ָאחִִּ֜ ְמעַֽ ֹו שִּ תָ֖ ַוַיַ֣על   4אִּ

ם  י ְבָיָדֹ֑ ָ֖ זִּ י ְוַהְפרִּ ָּ֥ ן ְיהָוִ֛ה ֶאת־ַהְכַנֲענִּ ֵתָּ֧ ה ַויִּ יש׃ְיהוָדֻׁ֔ ַֽ ים אִּ ָ֖ ֶרת ֲאָלפִּ ֶזק ֲעֶשָּ֥ י   5ַוַי֣כום ְבֶבֻׁ֔ ָּ֥ ְמְצאו ֶאת־ֲאד נִּ יִּ ַֽ֠ ַוַֽ

י׃ ַֽ זִּ י ְוֶאת־ַהְפרִּ ָ֖ ְכַנֲענִּ ו ֶאת־ַהַֽ ֹו ַוַיכּ֕ ו בֹ֑ ָלֲחמָ֖ ַֽ ֶזק ַויִּ ֶז֙ק ְבֶבֻׁ֔ ֹו   6ֶב֙ יו ַוי אֲח֣זו א תֻׁ֔ ו ַאֲחָרֹ֑ ְרְדפָ֖ ַֽיִּ ֶזק ַוַֽ י ֶבֻׁ֔ נִּ ָנ֙ס ֲאד ֣ ַוָי֙

ְַֽיַקְצצֻׁ֔  יו׃ַוַֽ יו ְוַרְגָלַֽ ֹות ָיָדָ֖ ם   7ו ֶאת־ְבה נָּ֥ ם ְוַרְגֵליֶהִ֜ ה נֹו֩ת ְיֵדיֶה֙ ים ְבַֽ ים׀ ְמָלכִִּ֡ ֣ ְבעִּ ֶזק שִּ י־ֶבִ֗ נִּ אֶמר ֲאד ַֽ ַוי ֣

הו ְירוָש  ָּ֥ יא  ים ַוְיבִּ ֹ֑ י ֱאֹלהִּ ָ֖ ַלם־לִּ ן שִּ י ֵכָּ֥ יתִּ ר ָעשִֻּׁ֔ י ַכֲאֶש֣ ְלָחנִֻּׁ֔ ַחת ש  י֙ם ַת֣ ים ָה֤יו ְמַלְקטִּ ָצצִִּ֗ ם ַוָיָָּ֥מת ַלָ֖ ְמק 

ם׃  ָשַֽ

(Jdg 1:1–7) 
 
2. Translate into English the following unseen passage [8 marks] and vocalize it on 
the extra copy of the paper [7 marks]. 

 וירא אליו יהוה באלני ממרא והוא ישב פתח־האהל כחם היום׃ 1

עליו וירא וירץ לקראתם וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים  2

ויאמר אדני אם־נא מצאתי חן בעיניך  3 מפתח האהל וישתחו ארצה׃

יקח־נא מעט־מים ורחצו רגליכם והשענו  4 אל־נא תעבר מעל עבדך׃

ואקחה פת־לחם וסעדו לבכם אחר תעברו כי־על־כן  5 תחת העץ׃

וימהר אברהם  6 עברתם על־עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דברת׃

 שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות׃האהלה אל־

ואל־הבקר רץ אברהם ויקח בן־בקר רך וטוב ויתן אל־הנער וימהר  7

ויקח חמאה וחלב ובן־הבקר אשר עשה ויתן לפניהם  8 לעשות אתו׃

 והוא־עמד עליהם תחת העץ ויאכלו׃

(Gen 18.1–8) 
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3. Translate the following unseen passage into pointed Biblical Hebrew [15 marks]. 

1 In those days Hezekiah became ill (enough) to die. And Isaiah the prophet the son 
of Amoz came to him and said to him, “Thus says the LORD, ‘Order your house, for 
you are (as good as) dead and you will not live.’” 
 2 Then Hezekiah turned his face to the wall, and prayed to the LORD, 3 and said, 
“Please, O LORD, remember now how I have walked before you in truth and with a 
whole heart, and have done what is good in your sight.” And Hezekiah wept bitterly. 
4 Then the word of the LORD came to Isaiah, saying, 5 “Go and say to Hezekiah, ‘Thus 
says the LORD, the God of your father David, “I have heard your prayer, I have seen 
your tears; behold, I will add fifteen years to your life.” 
 
(Isa 38:1–5) 

 

4. In the following unseen passage parse and gloss every element and comment on 
noteworthy features, in English [15 marks]. 

ְך 13 י ַלֲהֹלָּ֥ ָ֖ תִּ ה ְלתִּ ן ְיהָוֻׁ֔ י ֵמֵא֣ ִּ֚ ם כִּ ל־ַאְרְצֶכֹ֑ ו ֶאַֽ ק ְלכָ֖ י ָבָלֻׁ֔ י אֶמ֙ר ֶאל־ָשֵר֣ ֶקר ַו֙ ְלָע֙ם ַבב ֻׁ֔ ָמ  ַוָיַָֽ֤קם בִּ ם׃עִּ   ֶכַֽ

נו׃  14 ָמַֽ ְך עִּ ם ֲהֹלָּ֥ ְלָעָ֖ ן בִּ ו ֵמֵאָּ֥ אְמרֻׁ֔ ק ַוי ֣ או ֶאל־ָבָלֹ֑ ב ַוָיב ָ֖ י מֹוָאֻׁ֔ ים   15 ַוָי֙קומ֙ו ָשֵר֣ ֻׁ֔ ק ְשֹ֣לַח ָשרִּ ֹוד ָבָלֹ֑ ֶסף עָ֖ ַוי ָּ֥

ֶלה׃ ים ֵמֵאַֽ ָ֖ ְכָבדִּ ים ְונִּ ָּ֥ ה   16 ַרבִּ ֹו כ ֤ אְמרו לִ֗ ם ַוי ֣ ְלָעֹ֑ או ֶאל־בִּ ָמַנָ֖ע ַוָיב ָ֖ ֹור ַאל־ָנָּ֥א תִּ פֻׁ֔ ק ֶבן־צִּ ָאַמ֙ר ָבָל֣

י׃ ְך ֵאָלַֽ ם   17 ֵמֲהֹלָּ֥ ת ָהָעָּ֥ י ֵאָ֖ ָבה־לִֻּׁ֔ ה וְלָכה־ָנ֙א ָקַֽ ֱעֶשֹ֑ י ֶאַֽ ר ֵאַלָ֖ ל ֲאֶשר־ת אַמָּ֥ ד ְוכ ִ֛ ד ֲאַכֶבְד֙ך ְמא ֻׁ֔ י־ַכֵב֤ ַֽ כִּ

ה׃ ֶת   18 ַהֶזַֽ ם־יִּ ק אִּ י ָבָלֻׁ֔ י אֶמ֙ר ֶאל־ַעְבֵד֣ ם ַו֙ ְלָעִ֗ ל ַלֲעב ֙ר ַוַיַ֣ען בִּ א אוַכִ֗ ב ל ֣ ֶסף ְוָזָהֹ֑ ֹו ֶכ֣ א ֵביתָ֖ ק ְמל ָּ֥ י ָבָלִ֛ ָּ֥ ן־לִּ

ה׃ ֹו ְגדֹוָלַֽ ֹות ְקַטָנָ֖ה אָּ֥ י ַלֲעשָּ֥ י֙ ְיהָו֣ה ֱאֹלָהֻׁ֔ ה ַמה־  19 ֶאת־פִּ ְדָעֻׁ֔ ְיָלה ְוֵא֣ ם ַהָלֹ֑ א ָבֶזִ֛ה ַגם־ַאֶתָ֖ ה ְש֙בו ָנָּ֥ ְוַעָתִ֗

י׃ ַֽ מִּ ר עִּ ף ְיהָוָ֖ה ַדֵבָּ֥  י ֵסָּ֥

(Num 22:13–19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

ר  1 ל ע ֵב֙ר ֲאֶש֣ ה ַהג ֵא֤ ֵנ֙ ה ַהַשַע֘ר ַוֵיֶ֣שב ָש֒ם ְוהִּ ַעז ָעָל֣ י וב ֙ ֣ ה ְפֹלנִּ וָרה ְשָבה־פ ָ֖ אֶמר סָּ֥ ַעז ַוי ִ֛ ֶבר־ב ֻׁ֔ דִּ

ב׃ י ַוָיַָ֖סר ַוֵיֵשַֽ ֹ֑ בו׃  2 ַאְלמ נִּ ה ַוֵיֵשַֽ אֶמר ְשבו־פ ֹ֑ יר ַוי ֣ ָ֖ י ָהעִּ ְקֵנָּ֥ זִּ ים מִּ ִ֛ ה ֲאָנשִּ ח ֲעָשָרָּ֧ ַקַּ֞ ל   3 ַויִּ י אֶמ֙ר ַלג ֵאֻׁ֔ ַו֙

יֶמֹ֑  ינו ֶלֱאלִּ ָ֖ ר ְלָאחִּ ה ֲאֶשָּ֥ ב׃ֶחְלַק֙ת ַהָשֶדֻׁ֔ ה מֹוָאַֽ ְשֵדָּ֥ ָבה מִּ י ַהָשָ֖ ה ָנֳעמִֻּׁ֔ ה   4 ֶלְך ָמְכָר֣ י ֶאְגֶלָּ֧ ְרתִּ י ָאַמִ֜ ַוֲאנִּ֙

יָדה ֣ ל ַהגִּ ְגַאִ֜ א יִּ ם־ל ֙ ל ְואִּ ְגַא֙ל ְגָאֻׁ֔ ם־תִּ י֒ אִּ ְקֵנ֣י ַעמִּ ים֘ ְוֶנֶַֽ֣גד זִּ י ְשבִּ ֶַֽגד ַהַֽ ֵנה ֶנָּ֥ ר ְקַֽ֠ י ) ָאְזְנ֣ך ֵלאמ ִ֗ כתיב: לִִּ֗

ְדָע֙ה[ כִּ֣ קרי: ואדע( ] ל׃ְוֵאַֽ י ֶאְגָאַֽ ָּ֥ אֶמר ָאנ כִּ יך ַוי ָ֖ י ַאֲחֶרֹ֑ ָ֖ ֹול ְוָאנ כִּ ְגאֻׁ֔ ְת֙ך לִּ ין זוָלַֽ ַעז ְביֹום־  5 י ֵא֤ אֶמר ב ֻׁ֔ ַוי ֣

ֶשת־ַהֵמ֙ת ) ָי֤ה ֵאַֽ ֵמֵאת ֣רות ַהמֹוֲאבִּ י וַֽ֠ ֹ֑ ַי֣ד ָנֳעמִּ ה מִּ ים קרי: קניתי( ]כתיב: ְקנֹוְתךָּ֥ ַהָשֶדָ֖ ָּ֥ יָתה[ ְלָהָקִּ ָקנִֻּׁ֔

ת ַעל ֹו׃ֵשם־ַהֵמָ֖ א אוַכ֙ל )  6 ־ַנֲחָלתַֽ ל ל ֤ אֶמר ַהג ֵאִ֗ ְגָאל־[קרי:  לגאול־(]כתיב: ַוי ֣ ית  לִּ ָ֖ י ֶפן־ַאְשחִּ לִֻּׁ֔

ל׃ ְגא ַֽ ל לִּ י ל א־אוַכָ֖ ָּ֥ י כִּ ָלתִֻּׁ֔ י ְגַאל־ְל֤ך ַאָת֙ה ֶאת־ְגא  ֹ֑ ה   7 ֶאת־ַנֲחָלתִּ ל ַעל־ַהְגאוָל֤ ְשָרֵאִ֜ ים ְביִּ ְוז א֩ת ְלָפנִּ֙

ל׃ְוַעל־ַהְתמוָר֙ה  ְשָרֵאַֽ ה ְביִּ את ַהְתעוָדָ֖ הו ְוז ָּ֥ ן ְלֵרֵעֹ֑ ֹו ְוָנַת֣ יש ַנֲעלָ֖ ִ֛ ף אִּ ר ָשַלָּ֥ אֶמר   8 ְלַקֵי֣ם ָכל־ָדָבֻׁ֔ ַוי ָּ֧

ֹו׃ ף ַנֲעלַֽ ְשֹלָ֖ ְך ַויִּ ַעז ְקֵנה־ָלֹ֑ ל ְלב ָ֖ י ָקנִּ֙   9 ַהג ֵאִ֛ ֤ ֹום כִּ ים ַאֶת֙ם ַהיֻׁ֔ ֤ ם ֵעדִּ ים ְוָכל־ָהָעִ֗ ַעז ַלְזֵקנִִּ֜ ֙י ַוי אֶמ֩ר ב ֙ יתִּ

י׃ ַֽ ַיָ֖ד ָנֳעמִּ ֹון מִּ ֹון וַמְחלֹ֑ ְליָ֖ ר ְלכִּ ת ָכל־ֲאֶשָּ֥ ֶלְך ְוֵאִ֛ יֶמֻׁ֔ ֱאלִּ ר ֶלַֽ ֶשת   10 ֶאת־ָכל־ֲאֶש֣ ָי֩ה ֵא֙ ְוַג֣ם ֶאת־֣רות ַהמ ֲאבִּ

ם  ָּ֥ ת ֵמעִּ ת ֵשם־ַהֵמִ֛ ָכֵרָּ֧ ֹו ְול א־יִּ ים ֵשם־ַהֵמ֙ת ַעל־ַנֲ֣חָלתֻׁ֔ ֤ ה ְלָהָקִּ ָשִ֗ י ְלאִּ ֣ י לִּ יתִּ ָּ֧ ֹון ָקנִּ ַער ַמְחלִ֜ ַש֣ יו ומִּ ֶאָחָ֖

ֹום׃ ם ַהיַֽ ים ַאֶתָ֖ ָּ֥ ֹו ֵעדִּ ה   11 ְמקֹומֹ֑ ָשִ֜ ת־ָהאִּ ה ֶאַֽ ֵת֩ן ְיהָו֙ ים יִּ ֹ֑ ים ֵעדִּ ָ֖ ַער ְוַהְזֵקנִּ ם ֲאֶשר־ַבַשִ֛ ו ָכל־ָהָעָּ֧ אְמרִ֜ ַוי ֙

ְשָרֵאֻׁ֔  ית יִּ ר ָב֤נו ְשֵתיֶה֙ם ֶאת־ֵב֣ ל׀ וְכֵלָא֙ה ֲאֶש֙ ך ְכָרֵח֤ ה ֶאל־ֵביֶתִ֗ ָתה וְקָרא־ַהָבָא֣ ל ְבֶאְפָרֻׁ֔ יִּ ל ַוֲעֵשה־ַח֣

ֶחם׃ ית ָלַֽ ם ְבֵבָּ֥  ֵשָ֖

(Ruth 4:1–11) 
 

a. Explain the -ה ָָ  ending on the forms וָרה ְשָבה  and סָּ֥ in v. 1. 

b. Explain the choice of verb form in the case of ה ָבה and ָמְכָר֣  in v. 3 in light of ַהָשָ֖

their respective semantics in context. 

c. What problem is created by the words י יָדה לִִּ֗ ֣ ל ַהגִּ ְגַאִ֜ א יִּ ם־ל ֙ ל ְואִּ ְגַא֙ל ְגָאֻׁ֔ ם־תִּ  ?in v. 4 אִּ

How can you account for or resolve the problem? 
d. Explain the syntactic problem in v. 5 in light of vv. 9–10. What possible causes 

and/or solutions can you suggest? 

e. In the context, what is the communicative significance of the word ים ֹ֑  .in v ֵעדִּ

11? 
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6  Translate the following seen passage into English and comment as 
requested below. Your translation must account for the parallelistic structure of the 
passage [10 marks for translation, 10 marks for comments].   
 

וא ֶבן־ת ָּ֥ וַ  1 יהִ֛ ם ֶבן־ֱאלִּ ְלָקָנה ֶבן־ְיר ָחָּ֧ ֹו ֶאַֽ֠ ם וְשמִ֡ יִּ ר ֶאְפָרֹ֑ ים ֵמַה֣ ָ֖ ם צֹופִּ יִּ ן־ָהָרָמַתִ֛ ד מִּ יש ֶאָחִ֜ ֩י אִּ֙ חו ְיהִּ

י׃ ַֽ וף ֶאְפָרתִּ ין ְולֹו֙   2 ֶבן־צָ֖ ים וְלַחָנָ֖ה ֵאָּ֥ ֻׁ֔ ָנ֙ה ְיָלדִּ ְפנִּ י לִּ ֤ ָנֹ֑ה ַוְיהִּ ית ְפנִּ ָ֖ ם ַהֵשנִּ ה ְוֵשָּ֥ ם ַאַח֙ת ַחָנֻׁ֔ ים ֵש֤ י ָנשִֻּׁ֔  ְשֵת֣

ים׃ ַֽ ה וְ   3 ְיָלדִּ ֹלֹ֑ ֹות ְבשִּ ה ְצָבאָ֖ ַח ַליהָוָּ֥ ְזב ִ֛ ת ְולִּ ְשַתֲחֹוָּ֧ ַֽ יָמה ְלהִּ ים׀ ָימִֻּׁ֔ ֣ ָימִּ ירֹ֙ו מִּ עִּ יש ַה֤הוא ֵמַֽ ם ְוָעָל֩ה ָהאִּ֙ ָשַּ֞

ה׃ ים ַליהָוַֽ ָ֖ ס כ ֲהנִּ ְנָחֻׁ֔ ֣ י֙ ופִּ י ָחְפנִּ י־ֵעלִִּ֗ ְלָכל־  4 ְשֵנ֣י ְבֵנַֽ ֹו וַֽ ְשתִ֗ ָנ֣ה אִּ ְפנִּ ן לִּ ח ֶאְלָקָנֹ֑ה ְוָנַתַּ֞ ְזַבָ֖ ֹום ַויִּ י ַהיֻׁ֔ ֣ ַוְיהִּ

ֹות׃ יָה ָמנַֽ י ֶאת־ַחָנ֙ה   5 ָבֶנִ֛יָה וְבנֹוֶתָ֖ ֤ ם כִּ יִּ ת ַאָפֹ֑ ה ַאַחָ֖ ן ָמָנָּ֥ ֵתִ֛ ה יִּ ּה׃וְלַחָנּ֕ ר ַרְחָמַֽ ה ָסַגָּ֥ יהָוָ֖ ב ַוַֽ  ָאֵהֻׁ֔

ּה׃ 6 ד ַרְחָמַֽ ר ְיהָוָ֖ה ְבַעָּ֥ י־ָסַגָּ֥ ַֽ ּה כִּ ָמֹ֑ ור ַהְרעִּ ַעס ַבֲעבָ֖ ָרָתּ֙ה ַגם־ַכֻׁ֔ ָתה ָצַֽ ֲעַס֤ ַֽ ה   7 ְוכִּ ה ָשָנ֣ה ְבָשָנִ֗ ן ַיֲעֶשִ֜ ְוֵכ֙

א ת   ה ְול ָּ֥ ְבֶכָ֖ ָנה ַותִּ ֶסֹ֑ ן ַתְכעִּ ה ֵכָ֖ ית ְיהָוֻׁ֔ י ֲעֹלָתּ֙ה ְבֵב֣ ֵד֤ ל׃מִּ ֶמה   8 אַכַֽ ּה ַחָנ֙ה ָל֣ יָשִ֗ ּה ֶאְלָקָנ֣ה אִּ אֶמר ָלִ֜ ַוי ֙

ים׃ ַֽ ה ָבנִּ ְך ֵמֲעָשָרָ֖ י֙ ֣טֹוב ָלֻׁ֔ נ כִּ ְך ֲה֤לֹוא ָאַֽ ע ְלָבֵבֹ֑ ֶמה ֵיַר֣ י ְוָלָ֖ אְכלִֻּׁ֔ א ת ַֽ ֶמ֙ה ל ֣ י ְוָל֙ ְבכִִּ֗ י  9 תִּ ה ַאֲחֵרִ֛ ָקם ַחָנֻׁ֔ ַוָת֣

י ַהכ   ֣ ה ְוֵעלִּ י ָשת ֹ֑ ה ְוַאֲחֵר֣ ֹלָ֖ ה ְבשִּ ה׃ָאְכָלָּ֥ ל ְיהָוַֽ א ַעל־ְמזוַזָ֖ת ֵהיַכָּ֥ ֵסֻׁ֔ ן י ֵש֙ב ַעל־ַהכִּ ַרת ָנֶֹ֑פש   10 ֵהִ֗ יא ָמ֣ ָ֖ ְוהִּ

ה׃ ְבֶכַֽ ה תִּ ה וָבכ ָּ֥ ל ַעל־ְיהָוָ֖ ְתַפֵלָּ֥ י   11 ַותִּ ֣ ה׀ ָבֳענִּ ְרֶא֣ ה תִּ ם־ָרא ָּ֥ ֹות אִּ ה ְצָבאִ֜ ר ְיהָו֙ ֶדר ַות אַמִ֗ ר ֶנִ֜ ד ֙ ַותִּ

ְש  א־תִּ י֙ ְול ַֽ נִּ ך וְזַכְרַת֙ יו ֲאָמֶתִ֗ י ַחָיֻׁ֔ יהָו֙ה ָכל־ְיֵמ֣ יו ַלַֽ ֤ ים וְנַתתִּ ֹ֑ ה ַלֲאָמְתךָ֖ ֶזַַֽ֣רע ֲאָנשִּ ך ְוָנַתָתָּ֥ ח ֶאת־ֲאָמֶתֻׁ֔ ַכ֣

ֹו׃ ה ַעל־ר אשַֽ ה ל א־ַיֲעֶלָּ֥  ומֹוָרָ֖

(I Sam 1:1–11)  
 

a. Explain the use of a mixture of perfective and imperfective verb forms in vv. 3–
7. 

b. Explain the opening of v. 4, ֹום י ַהיֻׁ֔ ֣  .ַוְיהִּ

c. Explain the word order in all three clauses of v. 5. 

d. What irregularity characterises the form ּה ָמֹ֑  in v. 6 and how can it be ַהְרעִּ

accounted for? 

e. Translate the line ה י ָשת ֹ֑ ה ְוַאֲחֵר֣ ֹלָ֖ ה ְבשִּ י ָאְכָלָּ֥ ה in v. 9 and parse the forms ַאֲחֵרִ֛  ָאְכָלָּ֥

and ה   .ָשת ֹ֑
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SECTION B (Modern Hebrew) 
 
1 Translate the following unseen Modern Hebrew passage into English, 
and answer the questions in Hebrew below [15 marks: 10 marks for translation, 5 
marks for the questions]. 

 

 משולחן העורך

ידי שלושה סוציולוגים -העיתון לקוראיו על מחקר שנערך על-מערכת מספר עורך-במאמר

ל השאלה: "על מה מוכן הישראלי להוציא כספים?" מתברר מן המחקר שישראלים רבים ע

מצווה וחתונה באולם גדול עם תזמורת, עם -עורכים חגיגות משפחתיות כמו ברית מילה, בר

ל טוב. רק מעטים כצילום הטקס במצלמת ווידאו, וכמובן, עם שולחנות ערוכים ומלאים 

ית הגדולה ועורכים טקס משפחתי צנוע. גם על טיולים מעדיפים לוותר על ההוצאה הכספ

לחו"ל מוכן הישראלי להוציא את חסכונותיו בלי לעשות הרבה חשבונות. חלק לא קטן של 

אוהבים אמנם להתפאר לפני מכריהם וידידיהם על  קניות. ישראלים-הטיול מוקדש לעריכת

ומת עאה הכספית גדולה. להכול גם בקניות האלה ההוצ-"המציאות" שקנו בחו"ל, אבל בסך

זאת, יש לישראלי ביקורת על הוצאות מוגזמות של עובדי ציבור ומוסדות ציבור. הרוב הגדול 

בות ופגישות של עובדי ציבור צריכות להיערך ישל האנשים שהשתתפו במחקר אמרו שיש

פחות  בכיבוד צנוע: תה, קפה, מיץ וקצת עוגיות. הם גם חושבים שעובדי ציבור צריכים לערוך

 סיורים בחו"ל ממה שהם עורכים כיום.

Agada shel Safa (Jerusalem: Academon, 1992), p. 56. 

 

 ?מהו הרעיון המרכזי של הטקסטא  

 ?מבקריםעל מה ישראלים מוכנים להוציא כספים ועל אילו הוצאות הם ב  

  "המציאות" שלהם?מהן "המציאות" המוזכרות בטקסט ואיך הקונים הישראלים חושבים על ג  
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2 Write a summary in Modern Hebrew of the following unseen passage. 
The summary should not exceed 120 words [15 marks]. 

 

 השפעת המוזיקה על האדם
בבית, במשרד, כאשר הם —אנשים רבים בעולם אוהבים מוזיקה ומאזינים לה שעות רבות

נמצאים בנסיעה או בזמן הצגות וקונצרטים. למוזיקה אין אותה השפעה על כולם והיא משפיעה 

על כל אחד בצורה שונה. יש אנשים שמתעוררים כאשר הם שומעים מוזיקה ויש אנשים 

שנרגעים. יש אנשים ששיר מסוים גורם להם עצב ויש אנשים שאותו שיר גורם להם דווקא 

 שמחה.

ר את הנושא באופן מדעי. הוא השמיע סוגים שונים של מוזיקה לאנשים החוקר דון קמפבל חק

שונים ובדק את ההשפעות שלה על הגוף ועל מצב הרוח של הנבדקים. הוא גם ערך סקירה 

של ספרות מקצועית בנושא. תוצאות המחקר הוכיחו שלמוזיקה יש השפעה נפשית ופיזית על 

הנשימה, על הלב, על השרירים, על  אנשים. קמפבל מצא שמוזיקה משפיעה לטובה על

המערכת החיסונית וגם על הרגשת הכאב. אנשים רבים דיווחו על ירידה בהרגשת הכאב לאחר 

 האזנה למוזיקה. 

לכל סוג מוזיקה יש השפעה שונה על הגוף ועל מצב הרוח. קמפבל מצא, לדוגמה, שמוזיקה 

מאורגנת יותר. מוזיקה רומנטית או קלסית עוזרת לאנשים לסדר את המחשבה ולחשוב בצורה 

מוזיקת ג'ז גורמת לאנשים להיות יותר קריאטיביים. לכן, אמנים רבים מאזינים לסוג כזה של 

 מוזיקה בשעה שהם עובדים בסטודיו שלהם.

להשפעת המוזיקה על הגוף יש הסבר מדעי. כאשר מאזינים למוזיקה איטית, לדוגמה, אנשים 

ט יותר, נרגעים ומצליחים לחשוב מסודר יותר. מוזיקה איטית משפיעה גם אמתחילים לנשום ל

על קצב הלב ומרגיעה שרירים כואבים. סוגי מוזיקה אחרים, כמו מוזיקה של סרטי קולנוע או 

מוזיקה דתית, גורמים לאנשים רבים להרגיש שמחה ואנרגיה רבה. במצב כזה של שמחה 

האנדורפינים משפיעים על המערכת החיסונית בגוף ואנרגיה רמת האנדורפינים בגוף עולה. 

 ועוזרים לה לעבוד טוב יותר. 

רופאים רבים התחילו להשתמש במוזיקה בזמן עבודתם לאחר שגילו את השפעתה הטובה על 

המטופלים שלהם ועל עצמם. בארצות הברית רופאים התחילו להשמיע מוזיקה בחדרי לידה, 

תרופות להרגעה ונגד כאבים. גם רופאי שיניים רבים  כי המוזיקה גרמה לנשים לבקש פחות

התחילו להשמיע מוזיקה בזמן הטיפול לאחר שגילו שהפציינטים שלהם דיווחו על הרגשה נוחה 

יותר בטיפול. רופאים מנתחים רבים משמיעים לעצמם מוזיקה במשך הניתוח, כל מנתח 

ות קשות כמו איידס וסרטן והמוזיקה האהובה עליו. התברר גם, שמצב הרוח של חולי מחל

עשרה דקות בכל יום. אז, -משתפר מאוד אם הם מאזינים למוזיקה שהם אוהבים לפחות חמש

 תנו למוזיקה לדבר.

 

 
 

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

 

ס ימפתח מהסיפור "על החלומות": "אנשים רבים בירושלים, בפרהלמשפט  באריכותהגיבו  א  
יורק מחפשים ואינם מוצאים, ומתים אחד אחד והמכחול בידם, בלי לטעום מן העולם -ובניו

 .עולם"-הזה ובלי לקנות להם חיי

התייחסו לשלוש דרכים בהן אנשי הפקולטה יכולים  .הציעו תכנית אקולוגית לפקולטה  ב
 להיות ידידותיים יותר לסביבה.

טלוויזיה שצפיתם  רט או תכניתססכמו את העלילה של ספר שקראתם לאחרונה או של   ג
 .מסר שניסו להעביראת הלאחרונה והסבירו  םב

4 Translate the following seen text into English and answer the questions 
below [15 marks: 8 marks for translation and 7 marks for the questions] 

 

 השיב להעב —ת והיכר תעדושה פרסמה מיהא
האחד בשני.  לבגוד —בן הזוג  תעללא ידי —החליטו  ,שנה 15זוג, הנשואים כבר  בני
 קבותעבין הגברים שהשיבו לה. ב היה להע, וביתוןעהיכרות ב תעדושה פרסמה מיהא

 מי מהם הנואף. עוביקשו מבית המשפט לקבו ,להתגרש המקרה החליטו השניים

היא כתבה:  העבהוד אנונימית במקומון בחיפה. העשה מודיכחודשיים פרסמה הא לפני
 5 וע. לתיבת הדואר הגי"רציניות למטרות 40-להכיר גבר בתחילת שנות ה וניינתעמ"

במי מדובר, היה בין  ע, שלא ידלהע. בהעאחת מפתי וביניהן ,העדמספר תגובות למו
 אשתו. תעלמוד שהשיבו הגברים

כי  לעהב ןעט להגנתו בנושא. אתו מתהע, והתלהעזיהתה את כתב ידו של ב שהיהא

שה י. האהע, משום שהשיב למודשבגד שהוא זה נהעהיא זו שבגדה בו, ואילו היא ט

 10 דחה את הבקשה בגלל "התנהגותה להעמזונות. ב ודרשה גירושים תעביתהגישה 

הזוג הוא הנואף.  מבני מי עמשפחה בחיפה נדרש להכרי נייניע". בית המשפט להזנותית

, לפני וץעהחליטו בני הזוג לפנות ליי המשפט בהסכמת ביתודינם  ורכיע צתעואולם, ב

 בית המשפט. תעהכר

Brandeis Modern Hebrew: Intermediate to Advanced, 99. 
 

 טקסט.הלבניין פעל, פיעל, הפעיל והתפעל מרשמו שמות פעולה א  

)שורה  שהשיבו(, 2)שורה  פרסמהנתחו )שורש, בניין, זמן, גוף( את הצורות הבאות: ב  

 (.8)שורה  התעמתה(, 8)שורה  זיהתה(, 6)שורה  מדובר(, 5)שורה  תחילת(, 2

 סמיכות שבטקסט.כל צירוף רשמו ג  
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5 Translate the following seen passage into English and comment as 
requested below [15 marks: 7 marks for translation, 8 marks for comments]. 

 
 מתוך "על החלומות"

כשעזב את בית הציירת כבר היו כוכבים בשמים, מיהר לדרכו והגיע לביתו 
בריצה. ראה כינור מונח על השולחן. קיווה שעדיין לא מאוחר ומיהר אל סטלה. 

 לב.-היא מתה בשעות הערב המוקדמות משבץ

בהלוויה של סטלה הלך צמח בפנים נזעמות. אני הלכתי ליד ליפא שהיה מדוכא 
 5 לגמרי. לפתע נראה לי יהודי זקן. 

 הוא החזיק בידי ולחש לי:
 היא הייתה ילדה טובה, ילדה טובה ושקטה. –

לא הבנתי מדוע הוא קורא לסטלה "ילדה". אימא בכתה כל הדרך. הייתה לי 
ואילו שמעתי את הקול הנעים שלה, לא הייתי הרגשה שגם סטלה הולכת אתנו. 

מתפלא כלל. הסתכלתי בצמח. מיום שחזר מאנגליה התהלך בינינו כמו איש זר.  10 

 .סטלה הייתה הקשר בינו ובינינו

אחרי שסטלה מתה ראינו את צמח רק לעיתים רחוקות. היה עסוק מאוד בעבודתו 
נעשה לעסקן ציבורי. היה נואם באסיפות, משתתף במשרד ובממשלה, וגם 

בוועדות שונות ומופיע בפני הממשלה כנציג היישוב.

Brandeis Modern Hebrew: Intermediate to Advanced, 162. 

 

 התהלך(, 5)שורה  נראה(, 3)שורה  מתהצורות העבר ין הבדל בהתייחסות לזמן במה ה א

 .(10)שורה 

 .14–13ובשורות  10–9( שבשורות היה בינוני) היה קוטלהסבירו את ההבדל בין צירופי  ב

 הלוויה(, 2)שורה  קיווה(, 2)שורה  מונח(, 2)שורה  ריצהנתחו את המלים הבאות:  ג

 .(10)שורה  הסתכלתי(, 4)שורה 
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