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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]. 

ר׃ 34 ע ֵלאֹמֽ ף ַוִּיָּׁשַב֥ ע ְיהָו֖ה ֶאת־֣קֹול ִּדְבֵריֶכ֑ם ַוִּיְקֹצ֖ ה 53 ַוִּיְׁשַמ֥ ֶּלה ַהּ֥דֹור ָהָר֖  ִאם־ִיְרֶא֥ ים ָהֵא֔ ע ִאיׁ֙ש ָּבֲאָנִׁש֣

ם׃ ת ַלֲאֹבֵתיֶכֽ ְעִּתי ָלֵת֖ ר ִנְׁשַּב֔ ה ֲאֶׁש֣ ֶרץ ַהּטֹוָב֔ ת ָהָא֣ ָּנה ְוֽלֹו 36 ַהֶּז֑ה ֵא֚ ב ֶּבן־ְיֻפֶּנ֙ה ֣הּוא ִיְרֶא֔ י ָּכֵל֤ ן ֽזּוָלִת֞ ־ֶאֵּת֧

ַען ֲאֶׁש֥  ּה ּוְלָבָנ֑יו ַי֕ ַר>־ָּב֖ ר ָּדֽ ֶרץ ֲאֶׁש֥ י ְיהֶאת־ָהָא֛ א ַאֲחֵר֥ ה׃ר ִמֵּל֖ ר  73 ָוֽ ה ִּבְגַלְלֶכ֖ם ֵלאֹמ֑ ַּגם־ִּב֙י ִהְתַאַּנ֣ ף ְיהָו֔

ם׃ א ָׁשֽ ֹ֥ ה לֹא־ָתב ַע ִּבן 38 ַּגם־ַאָּת֖ יB ֖הּוא ָי֣  ְיהֹוֻׁש֤ ָּמה ֹא֣תֹו ַחּזֵ֔ נּו֙ן ָהֹעמֵ֣ד ְלָפֶנ֔ ָּנה ֶאת־ק ִּכי־֖הּוא יַ בֹא ָׁש֑ ְנִחֶל֥

ל׃ ֹ ְוַטְּפֶכם֩  39 ִיְׂשָרֵאֽ ר ל ה ּ֠וְבֵניֶכם ֲאֶׁש֨ ז ִיְהֶי֗ ם ָלַב֣ ר ֲאַמְרֶּת֜ ָּמה ֹו֙ם ֣טֹוב ָוָר֔ א־יְָד֤עּו ַהּי ֲאֶׁש֨ אּו ָׁש֑ ָּמה ָיֹב֣ ע ֵה֖

ם ִייָרֽׁשּוָּה׃ ָּנה ְוֵה֖ ם ֶאְּתֶנ֔ ם ְּפ֣נּו ָלֶכ֑ם ּוְס֥עּו ַהּמִ  40 ְוָלֶה֣ ֶר> ַים־ֽסּוף׃ְוַאֶּת֖ ָרה ֶּד֥ ֹ  41 ְדָּב֖ ַּתֲע֣נּו ׀ ַוּת י ַוֽ אְמ֣רּו ֵאַל֗

ל ֲאֶׁשר־ִצָּו֖נּו ְיהוָ֣  ְמנּו ְּכֹכ֥ יהָו֒ה ֲאַנְ֤חנּו ַנֲעֶל֙ה ְוִנְלַח֔ ַּתחְ ה ֱאQהֵ֑ ָחָטאנּ֮ו ַלֽ י ִמְלחַ ינּו ַוֽ יׁש ֶאת־ְּכֵל֣ ְמּ֔תֹו ְּג֗רּו ִא֚

ָרה׃ ינּו ַלֲעQ֥ת ָהָהֽ עֲ  42 ַוָּתִה֖ א ֽתַ ֹ֤ ר ָלֶה֙ם ל י ֱאֹמ֤ ה ֵאַל֗ אֶמר ְיהָו֜ ֹ֨ ֲח֔מּו ִּכ֥ לּ֙ו ַוּי ִקְרְּבֶכ֑ם ְולֹ֙א י ֵאיֶנִּ֖ני ּבְ ְולֹא־ִתָּל֣

ם׃  ְג֔פּו ִלְפֵנ֖י ֹאְיֵביֶכֽ   ִּתָּנֽ

(Deut. 1:34-42) 

 
2. Translate into English the following unseen passage [8 marks] and 
vocalize it on the extra copy of the paper [7 marks]. 

יהושע כל העם היצא ממצרים הזכרים כל אנשי וזה הדבר אשר מל  4

כי מלים היו כל העם היצאים  5 המלחמה מתו במדבר בדרך בצאתם ממצרים

כי ארבעים שנה  6 וכל העם הילדים במדבר בדרך בצאתם ממצרים לא מלו

הלכו בני ישראל במדבר עד תם כל הגוי אנשי המלחמה היצאים ממצרים 

יהוה להם לבלתי הראותם את הארץ  אשר לא שמעו בקול יהוה אשר נשבע

  אשר נשבע יהוה לאבותם לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש

(Joshua 5:4-6) 

 

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

1 Now this is the commandment, the statutes, and the ordinances, which the LORD 
your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither ye go 
over to possess it— 2 that thou mightest fear the LORD thy God, to keep all His 
statutes and His commandments, which I command thee, thou, and thy son, and thy 
son’s son, all the days of thy life; and that thy days may be prolonged. 3 Hear 
therefore, O Israel, and observe to do it; that it may be well with thee, and that ye 
may increase mightily, as the LORD, the God of thy fathers, hath promised unto 
thee—a land flowing with milk and honey. 
 
(Deuteronomy 6:1-3) 
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4. In the following unseen passage parse and gloss every element and comment on 
noteworthy features, in English [15 marks]. 

אֶמר 16 ֹ֣ ן ַוּי ֶל֙> ְלַבּד֔   ְממּוָכ֗ א ַעל־ַהֶּמ֙ ֹ֤ ים ל ֶל֙> ְוַהָּׂשִר֔ י הַ ָעְוָת֖ ֹו ִלְפֵנ֤י ַהֶּמ֙ י ַעל־ָּכל־ַהָּׂשִר ה ַוְׁשִּת֣ י֙ם ְוַעל־ַּמְלָּכ֑ה ִּכ֤
ֶל> ֲאַחְׁשֵוֽרֹוׁש׃ ר ְּבָכל־מְִדי֖נֹות ַהֶּמ֥ ים ֲאֶׁש֕ ַעִּמ֔ א 17 ָּכל־ָה֣ י־ֵיֵצ֤ ים ְלַהְבז֥  ִּכֽ ֹות ְדַבר־ַהַּמְלָּכ֙ה ַעל־ָּכל־ַהָּנִׁש֔

ֶל> אֲ  ם ַהֶּמ֣ ן ְּבָאְמָר֗ ן ְּבֵעיֵניֶה֑ יא אֶ ַּבְעֵליֶה֖ ר ְלָהִב֨ ָאה׃י ַהַּמְלּכָ֛ ת־ַוְׁשִּת֧ ַחְׁשֵו֡רֹוׁש ָאַמ֞ הַ  18 ה ְלָפָנ֖יו ְולֹא־ָבֽ ּ֨יֹום ְוֽ
ר ַהּמַ  ְמעּ֙ו ֶאת־ְּדַב֣ ר ָׁשֽ י ֲאֶׁש֤ ַרס־ּומַָד֗ ְרָנה ׀ ָׂש֣רֹות ָּפֽ ה ּתֹאַמ֣ ה ַהֶּז֜ י הַ לְ ְלָּכ֔ ל ָׂשֵר֣ י ִּבָּז֥יֹון וָ ֹכ֖ ֶל> ּוכְַד֖ ֶצף׃ֶּמ֑  19 ָקֽ

י פָֽ  ב ּבְָדֵת֥ יו ְוִיָּכֵת֛ א ְדַבר־ַמְלכּו֙ת ִמְּלָפָנ֔ ֶל> ֗טֹוב ֵיֵצ֤ א יַ ַרס־ּומָ ִאם־ַעל־ַהֶּמ֣ ֹ֣ י ְול א־ָת֜בֹוא ַוׁשְ ַד֖ ֹֽ ר ל י ֲע֑בֹור ֲאֶׁש֨ ִּת֗
ּה הַ  ֶל> ִלְרעּוָת֖ ן ַהֶּמ֔ ֶל> ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש ּוַמְלכּוָתּ֙ה ִיֵּת֣ הִלְפֵנ֙י ַהֶּמ֣ ָּנה׃ ּטֹוָב֥   ִמֶּמֽ

 
(Esther 1:16-19) 
 
5. Translate the following seen passage into English and comment as requested 
below [10 marks for translation, 10 marks for comments]. 

ְרִּתי֙  12 י ָאַמ֙ יׁש ִּכ֤ ְנִּתי ִמְה֣יֹות ְלִא֑ י ָזַק֖ ְכןָ ִּכ֥ ְבָנה ְבֹנַת֙י ֵל֔ י ֹׁש֤ ה ֶיׁש־ִל֣ יׁש הָ ַּג֣ם  ִתְקָו֔ ְיָל֙ה ְלִא֔ יִתי ַהַּל֨ ַג֖ם ָילְַ֥דִּתי וְ ִי֤
ים׃ ָנה 13 ָבִנֽ ָעֵג֔ לּו ֲהָלֵה֙ן ֵּתֽ ר ִיְגָּד֔ ְרָנה עַ֚ד ֲאֶׁש֣ ן ׀ ְּתַׂשֵּב֗ י הֱ  ֲהָלֵה֣ יׁש ְלִבְלִּת֖ י ְמאֹ ַא֣ ֣יֹות ְלִא֑ י־ַמר־ִל֤ י ִּכֽ ֙ד ל ְּבֹנַת֗

ה׃ י יַד־ְיהָוֽ ה ִב֖ י־ָיְצָא֥ ם ִּכֽ יָנה ֑עֹווַ  14 ִמֶּכ֔ ן ַוִּתְבֶּכ֖ ָנה קֹוָל֔ ק ָעְרָּפ֙ה ַלֲחמֹוִּתֶּׂש֣ ּה ְו֖רּות ּדָ֥ ד ַוִּתַּׁש֤ ּה׃ָת֔  15 ְבָקה ָּבֽ

יָה ׁ֖שּוִבי ַאֲחֵר֥  ּה ְוֶאל־ֱאQֶה֑ > ֶאל־ַעָּמ֖ ָבה ְיִבְמֵּת֔ אֶמר ִהֵּנ֙ה ָׁש֣ ֹ֗ >׃י ְיִבמְ ַוּת ֹ֤  16 ֵּתֽ י ַוּת אֶמר רּו֙ת ַאל־ִּתְפְּגִעי־ִב֔
ר ּתָ  > ּוַבֲאֶׁש֤ י ֵאֵל֗ ר ֵּתְלִכ֜ י ֶאל־ֲאֶׁש֨ ִי> ִּכ֠ > ָלׁ֣שּוב ֵמַאֲחָר֑ יִני֙ ְלָעְזֵב֖ ין ַעּמֵ֣ ִל֨ ִי> ֱאQהָֽ  ָאִל֔ י ֵואQַה֖ ר  17 י׃> ַעִּמ֔ ַּבֲאֶׁש֤

יף ִּכ֣  ה ֹיִס֔ ה ְיהָו֥ה ִל֙י ְוֹכ֣ ר ֹּכ֩ה ַיֲעֶׂש֨ ם ֶאָּקֵב֑ יד ּבֵ ֶות יַ י ַהּמָ֔ ָּת֙מּוִת֙י ָא֔מּות ְוָׁש֖  >׃ְפִר֖ י ּוֵביֵנֽ ֶרא  18 יִנ֥ י־ִּכֽ ַוֵּת֕
יָה׃ ר ֵאֶלֽ ל לְַדֵּב֥ ּה ַוֶּתְחַּד֖ ֶכת ִאָּת֑ יא ָלֶל֣ ֶצת ִה֖ ְכנָ  19 ִמְתַאֶּמ֥ ֶחם ַוְיהִ֗ ַוֵּתַל֣ ית ָל֑ ָנה ֵּב֣ ם עַד־ֹּבָא֖ ָנ֙ה ה ְׁשֵּתיֶה֔ י ְּכֹבָא֙

ְר  ן ַוּתֹאַמ֖ ם ָּכל־ָהִעי֙ר ֲעֵליֶה֔ ֶחם ַוֵּתֹה֤ ית ֶל֔ י׃ֵּב֣ את ָנֳעִמֽ ֹ֥ י ְקֶר֤  02 ָנה ֲהז י ָנֳעִמ֑ אָנה ִל֖ ן ַאל־ִּתְקֶר֥ אֶמר ֲאֵליֶה֔ ֹ֣ אןָ ַוּת
י ְמאֹֽד׃ י ִל֖ ר ַׁשַּד֛ א ִּכי־ֵהַמ֥ ְכִּתי ְוֵריָק֖  21 ִל֙י ָמָר֔ ה ָהַל֔ ָּמה ִתקְ ֲאִנ֙י ְמֵלָא֣ ִני ְיהָו֑ה ָל֣ אָנה ִל֙י ָנעֳ ם ֱהִׁשיַב֣ יהָו֙ה ֶר֤ י ַוֽ ִמ֔

י ְוׁשַ  ָנה ִב֔ עָע֣ ַרֽ י ֵה֥ י׃ ַּד֖ י ְו֨רּות ַהּמֹוֲאִבָּי֤ה כַ  22 ִלֽ ָׁשב ָנֳעִמ֗ ָבה מִ ַוָּת֣ ּה ַהָּׁש֖ בָּלָתּ֙ה ִעָּמ֔ י מֹוָא֑ ית  ּׂשְֵד֣ אּו ֵּב֣ ָּמה ָּב֚ ְוֵה֗
ים׃ יר ְׂשֹעִרֽ ֶחם ִּבְתִחַּל֖ת ְקִצ֥   ֶל֔

(Ruth 1:12-22) 
 

a. Parse the form ָנה ָעֵג֔   .and comment on its morphology ֵּתֽ

b. Parse the phrase י ֱה֣יֹות  .and comment on the syntax ְלִבְלִּת֖

c. What is the force of the preposition in ה י יַד־ְיהָוֽ ה ִב֖  Identify another instance of ?ָיְצָא֥

a similar usage in the present passage.  

d. Parse the forms ָנה אָנה and ַוִּתֶּׂש֣  .and comment on their orthography ִּתְקֶר֥

e. Explain the syntax of the oath formula in verse 17. 
 

 
 
 
 
 
 

(TURN OVER) 
 



Page 4 of 8 

AET1 & AET2/MES13/Intermediate Hebrew Language/4/v1 

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].   
 

י 1 י ַּבֽ ָמה ַקְרִנ֖ ה ָר֥ יהָו֔ ר ָעַל֤ץ ִלִּב֙י ַּבֽ ל ַחָּנ֙ה ַוּתֹאַמ֔ חַ ַוִּתְתַּפֵּל֤ ְחִּתי ִּביׁשב ִּפ֙י ַעל־֣אֹוהָו֑ה ָר֤ י ָׂשַמ֖ י ִּכ֥ B׃ּועָ ְיַב֔  2 ֶתֽ

ינּו׃ ין ֖צּור ֵּכאQֵהֽ B ְוֵא֥ ין ִּבְלֶּת֑ י ֵא֣ קַאל־ּתַ  3 ֵאין־קָ֥דֹוׁש ַּכיהָו֖ה ִּכ֣ א ָעָת֖ ה ֵיֵצ֥ ה ְגֹבָה֔ ִמִּפיֶכ֑ם  ְרּ֤בּו תְַדְּברּ֙ו ְּגֹבָה֣
ה ל ֵּדעֹו֙ת ְיהָו֔ י ֵא֤ ים ַחִּת֑  4 ִנְתְּכ֖נּו ֲעִלֽלֹות׃ ְו֥לֹו ִּכ֣ ֶׁשת ִּגֹּבִר֖ ִיל׃ים ֶק֥ ְזרּו ָחֽ ים ָא֥ ֶח֙ם ְׂשֵבִע֤  5 ְוִנְכָׁשִל֖ ים ַּבֶּל֨

י ת ָּבִנ֖ ה ְוַרַּב֥ ה ִׁשְבָע֔ ּלּו עַד־ֲעָקָר֙ה ָילְָד֣ ים חֵָד֑ רּו ּוְרֵעִב֖ יד ְׁש֖אֹול ְיהָו֖ה מֵ  6 ָלה׃ם ֻאְמלָֽ ִנְׂשָּכ֔ ית ּוְמַחֶּי֑ה מֹוִר֥ ִמ֣
ַעל׃ יר ַמְׁשִּפ֖  7 ַוָּיֽ יׁש ּוַמֲעִׁש֑ ם׃ְיהָו֖ה מֹוִר֣ ים ֵמעָ  8 יל ַאף־ְמרֹוֵמֽ ים ֶאְב֔יֹון ְלהֹוֵמִק֨ ַאְׁשֹּפ֙ת ָיִר֣ ל ֵמֽ ר ָּד֗ ִׁשי֙ב ָפ֜

ֶרץ ַוָּיׁ֥שֶ  ֵקי ֶא֔ יהָו֙ה ְמֻצ֣ י ַלֽ א ָכ֖בֹוד ַיְנִחֵל֑ם ִּכ֤ ים ְוִכֵּס֥ ל׃ת ֲעֵליהֶ֖ ִעם־נְִדיִב֔    ם ֵּתֵבֽ
(I Sam. 2:1-8)  
 

a. What is the syntactic problem with the word ים  How might it be explained? If ?ַחִּת֑

one were to emend, what emendation would yield a smooth text? 

b. What is the force of the preposition in the sentence רּו ֶח֙ם ִנְׂשָּכ֔ ים ַּבֶּל֨   ?ְׂשֵבִע֤

c. Comment on the syntactic parallelism in verse 6.  
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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 [10 marks for translation, 5 marks for 
questions] 

 

  לתקן את העולם

מדען אחד חי כל הזמן מודאג מבעיות העולם, והיה נחוש בדעתו למצוא להן פתרון. הוא 

 לספקות שלו.העביר ימים כלילות במעבדה שלו כדי למצוא תשובות 

יום אחד, בנו בן השבע פלש למקום ההתבודדות שלו, נחוש לעזור לו בעבודתו. המדען, 

עצבני בגלל ההפרעה, ניסה לגרום לילד ללכת למקום אחר. כשראה שזה בלתי אפשרי 

 להוציא אותו משם, חיפש משהו שיוכל לספק לילד תעסוקה, ויסיח את דעתו.

ת העולם, גזר אותה להמון חתיכות, ונתן לילד יחד הוא הוציא מאיזו חוברת דף עם מפ

העולם לתקן, הנה  אז אני אתן לך את ?עם גליל נייר דבק ואמר לו: "אתה אוהב פאזלים, נכון

 רק, נראה אם אתה יכול לתקן. תעשה זאת לבד, לבד."העולם כולו מפו

ר מכן, הוא חשב שלילד ייקח ימים עד שיצליח להרכיב את המפה, אבל כמה שעות לאח

 הצלחתי להרכיב הכול." ;בנו קורא לו ברוגע: "אבא סיימתי כבר שמע את קולו של

בהתחלה האב לא האמין: "זה לא ייתכן, שבגיל שבע יוכל הילד להרכיב מחדש מפה 

שמימיו לא ראה!!!" אבל הוא הניח את רשימותיו וניגש לבנו, כשהוא בטוח שהוא הולך 

  לראות עבודה מבולגנת...

, המפה הייתה מושלמת, כל החתיכות במקומן. איך זה ייתכן? איך הוא עשה להפתעתו

 את זה? "אתה לא ידעת איך נראה העולם", אמר המדען לבנו, "איך הצלחת?"

"אבא", אמר לו הילד, "אני אמנם לא ידעתי איך נראה העולם, אבל כשתלשת את הדף מן 

אני ניסיתי,  ,לי לתקן את העולםהחוברת, ראיתי שבצדו השני יש תמונה של אדם. כשנתת 

ולא הצלחתי. זה היה הרגע שבו נזכרתי בתמונה של האדם מהצד השני. הפכתי את כל 

החתיכות והתחלתי לתקן את האדם, שאני יודע איך הוא אמור להיות. כשהצלחתי לתקן את 

 האדם, הפכתי אותו וראיתי שהצלחתי לתקן את העולם."

http://www.shimoni.givatayim.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1023062 

  

  למה גזר האב את מפת העולה ונתן את החתיכות לבנו?א  

לא במלים שלכם, הסבירו כיצד הצליח הילד להרכיב את מפת העולם, כשהוא אף פעם ב  

  ראה אותה קודם.

תוך כדי  הלקח) של הסיפור?לפי דעתכם, מהו מוסר ההשכל (= המסר המורלי, ג  

   תשובתכם, התייחסו לאירוניה בסיפור.

  

 

(TURN OVER) 

 



Page 6 of 8 

AET1 & AET2/MES13/Intermediate Hebrew Language/6/v1 

 

2. Write a summary in Modern Hebrew of the following unseen passage. The 
summary should not exceed 120 words [15 marks] 

 

 ?עובר עלינו כשאנו מתאהביםמה 

 תשובות סיקה רבים. אם שואלים איש דת מקבליםעלאנשים להתאהב מהשאלה מה גורם 

ימאי או ביולוג יסבירו זאת כבתחום התאולוגי, סוציולוג ייתן הסבר בתחום החברתי, 

קיימים אזורי רגש ואזורים  במוח .שהמוח משחרר כאשר מתאהבים חומרים תעבהשפ

ההתאהבות הרומנטית, החלק הרגשי ל חשיבה רציונלית. בשלבי עשאחראים  יביים,טקוגני

ם נשים שאיגוריודחפים  וךמת לועם פדהא החלק החושב. במצב כזה על במוח משתלט

התנהגותו הרגילה. התאהבות דומה למצב פסיכוטי, שבו מאבדים את  תואמים בהכרח את

. "האהבה היא טירוף"לפני שנים רבות אמר ויליאם שייקספיר:  תחושת המציאות. כבר

  כימי.בור מאות שנים ביסוס עיימצא, כ י לאמרה שלוכ ער לא ידשייקספי

פאמין. חומר זה דואחד החומרים המשתחררים במוח כאשר מרגישים הנאה הוא ה

ילות מינית, כשמאזינים למוסיקה אהובה וגם עת פעשאוכלים אוכל טוב, בש העבש משתחרר

ות יש מכנה משותף. להתמכרות רבים, להתאהבות רומנטית עבסמים. לד משתמשים כאשר

גורמות וע צע, אהבה של ילד להוריו ואפילו אהבה של ילד לצקאם לתינו של גם אהבה

  .ןלשחרור דופאמי

 לא רק הורמונים וחומרים הנמצאים במוח גורמים לנו להתאהב. גם ריחות גורמים לנו, כמו

 כימיים שגורמיםלחיות אחרות, להימשך דווקא אל בני זוגנו. אלו הם הפרומונים, חומרים 

  בני אדם. ןבי הכלמשי

לי החיים, עשיכה מינית, דחף הקיים אצל כל בנים, אהבה כוללת כמה שלבים: מעהמד לפי

וביטחון לטווח ארוך, תחושה  עה המביאה לתחושת רוגערומנטית, ולבסוף זוגיות קבו אהבה

וזים לאדם להקים משפחה ולקיים אותה לאורך שנים רבות. רק שלושה אח המאפשרת

  האדם, מפתחים זוגיות למשך כל החיים או למשך חלק ניכר מהם. מהיונקים, ובהם

ירים מאוהבים כדי לחקור את עו בדיקות דם למאות צכרעבאוניברסיטת פיזה באיטליה 

תגלתה כמות גדולה של חומרים, ירים העאהבה הרומנטית. ואכן, בדמם של הצשל ה הכימיה

ת החוקרים אותם חומרים נמצאים בריכוז גבוה גם עהפתולה בזמן ההתאהבות. לע וזםכשרי

ים", אינם עאנשים מתאהבים הם "משתג , שכן, כאשרענפש. ואולי אין הדבר מפתי אצל חולי

  יונות מוזרים.עורה הגיונית, ומפתחים מחשבות ורבצ מתנהגים

דיין לא נמצאה על הנגלה, ועדיין זהירים. בתחום זה רב הנסתר ענים עם זאת, המדע

 להתאהבות. הנוסחה

 

(Between the Lines. Jerusalem: The Hebrew University of Jerusalem, pp. 18–19; 

adapted from ynet: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3059154,00.html) 
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3. Write a composition of 200 words in Modern Hebrew on one of the three 
topics given below [15 marks] 

 

בשיר של מאיה הרמן ודודי בר דוד כתוב "למדתי לחיות עם עצמי וזה הדבר הכי קשה   א  

? האם למה הם מתכווניםבעולם... למדתי לחיות עם עצמי ולא לנסות להיות מישהו אחר". 
  אתם מסכימים? הסבירו.

אחרות על הבריאות של האם אתם מאמינים בהשפעה של כלבים או של חיות מחמד     ב
  האדם? נמקו.

 או על ספר שקראתם. ראיתםשכתבו המלצה על סרט/תכנית טלוויזיה     ג

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

 

  חופשה בתל אביב

האנשים השונים נותן לתל אביב את הדופק שלה.  ןבי בתל אביב. המיזוגיש מקום לכולם 

ההתנגשות בין ישן וחדש נותנת לה את האופי המיוחד שלה. ברחוב שינקין ליד חנות ג'ינס 

אופנתית תמצא חנות קבלה. בקצה שכונת נווה צדק הכפרית, השכונה הראשונה שנבנתה 

ה של עיר מודרנית קומות. בעיר יש הרגש 44, עומד מגדל דירות בן 1887-מחוץ ליפו ב

צעירה עם ריכוז בתי הבאוהאוס הגדול בעולם. במרחק כמה קילומטרים משם נמצא הנמל 

 הלווייתן. יהעתיק של יפו, שממנו הפליג יונה הנביא לפני שנבלע על יד

"הילטון" עברתי ההלכתי ברצועת החוף של תל אביב לאורך שלושה קילומטר. בטיילת ליד 

ט לידו אומר: "חוף נפרד, ימי רחצה לנשים: א, ג, ה. ימי רחצה ליד "החוף הנפרד", שהשל

לגברים: ב, ד, ו". לידו החוף של ההומוסקסואלים. בהמשך ראיתי קבוצות של גולשים, 

משפחות צעירות, שחקני פינג פונג, אתיופים, מתופפים היפים, וגם גברים זקנים מתרחצים 

 ראש. ם כיסויויותר ערבים, וגם נשים ע בתחתוניהם. דרומה משם לכיוון יפו רואים יותר

תל אביב לירושלים הן מטאפורה להבדל  ןהדקות המפרידות בי 45עבור ישראלים, 

התרבותי הגדול בין שתי הערים. ירושלים היא מרכז דתי עולמי, ולעומת זאת תל אביב היא 

ול. נדיר למצוא תיכונית חופשיה. עבור התיירים, הקרבה בין שתי הערים היא יתרון גד-עיר ים

חופשה בעיר חוף, ובמרחק נסיעה של פחות משעה ממנה למצוא עיר עם היסטוריה בת 

  שנה. 5,000

(Adapted from Brandeis Modern Hebrew: Intermediate to Advanced, 73) 
 

שמות פעולה 'מינוריים'. ליד כל עולה 'המג'וריים' ועוד שלושה שמות הפשבעת רשמו את א  

  .המתאים כתבו את שם הפועל שם פעולה

  ?ומדוע הכותב מזכיר אותו בהקשר של המאמר מה זה "חוף נפרד"ב  

הדקות המפרידות בין תל אביב לירושלים הן מטאפורה להבדל  45ט "פשהסבירו את המג  

  .התרבותי הגדול בין שתי הערים "

(TURN OVER)  
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5. Translate the following seen passage into English and comment as 
requested below [7 marks for translation, 8 marks for comments] 
 

  ֶזֶמר נּוֶגה

  מאת רחל המשוררת 

 ֲהִתְׁשַמע קֹוִלי, ְרחֹוִקי ֶׁשִּלי,  1
 —ֲהִתְׁשַמע קֹוִלי, ַּבֲאֶׁשר ִהְּנ% 2
 קֹול קֹוֵרא ְּבֹעז, קֹול ּבֹוֶכה ִּבְדִמי  3
  ּוֵמַעל ַלְּזַמן ְמַצֶּוה ְּבָרָכה? 4

 ֵּתֵבל זֹו ַרָּבה ּוְדָרִכים ָּבה ָרב.  5
 ִנְפָּגׁשֹות ְלַדק, ִנְפָרדֹות ָלַעד.  6
 ְמַבֵּקׁש ָאָדם, ַא3 ּכֹוְׁשלֹות ַרְגָליו,  7
 לֹא יּוַכל ִלְמצֹא ֶאת ֲאֶׁשר ָאַבד.  8

 ַאֲחרֹון ָיַמי ְּכָבר ָקרֹוב אּוַלי,  9
 ם ֶׁשל ִּדְמעֹות ְּפֵרָדה, ְּכָבר ָקרֹוב ַהּיֹו 10
 ֲאַחֶּכה ְל% ַעד ִיְכּבּו ַחַּיי, 11
  ְּכַחּכֹות ָרֵחל ְלדֹוָדּה. 12

 

רשמו חמישה שימושים לשוניים מהשיר שאינם אופייניים לעברית המודרנית וספקו   א

  שימושים מודרניים חלופיים.

באיזה אופן? כיצד —תקני) אינו 5התחביר בצירוף הלשון "ּוְדָרִכים ָּבה ָרב" (שורה   ב

  אפשר לדעת, בכל זאת, שהתכוונה המשוררת דווקא למלים האלה?

 סֹוְלוֵויג ִחְּכָתה אותו "ַּכֲאֶׁשר החותמת השורה הייתה ,השיר של ראשונית בגרסה  ג

. על סמך ידיעתך על הרקע האישי שלו, איזו גרסה של השיר עדיפה "ְלדֹוָדּה

  בעיניכם? מדוע?

 
 

 

 

END OF PAPER 


