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SECTION A
Introduction To Post-Biblical Hebrew Poetry
This section was not taught this year

SECTION B
The History of the Hebrew Language
1

Discuss the linguistic background of the Hebrew Masoretic Text.

2
Describe the linguistic features of Late Biblical Hebrew that distinguish it
from Classical (i.e. Standard) Biblical Hebrew. Include in your essay a
discussion of how these features may have developed.
3
Discuss the challenges of researching Rabbinic Hebrew from the point
of view of (i) the available sources and (ii) its relationship to Biblical Hebrew.
4
Discuss the status of Biblical Hebrew within (i) the corpus of Classical
Piyyut and (ii) the corpus of Hebrew poetry of the Spanish Golden Age.
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SECTION C
Modern Hebrew Culture
1
Translate the following seen passage into English and comment as
indicated below
אבל פעמים יש שמכשול רחמנא ליצלן מתרגש ובא ומפסיק חוט בתוך היריעה ,נפגמה הטלית ורוחות רעות
מנשבות וחודרות לתוכה ועושות אותה קרעים קרעים ,ומיד רגש של בושה תוקף את הכל וידעו כי עירומים
שבְתָ ם ,חגם חגא ואפר להם תחת פאר .באותה שעה תועה כנסת ישראל ִבּי ְגונָה וּ ְמי ָ ֶללֶת הִכּוּני
שבָּת ִ
הם .נִ ְ
פצעוני נשאו את רדידי מעלי .דודה חמק עבר והיא מבקשת אותו ומנהמת ואומרת אם תמצאו את דודי מה
תגידו לו ,שחולת אהבה אני.
S. Y. Agnon, “Agunot” (Elu ve'Elu, Jerusaelm & Tel-Aviv: Schocken, 1978), p.
405.
Q: Use formalist theory to explain how Agnon creates irony in this passage.

2
Translate the following seen passage into English and comment as
indicated below
הכל היה פתאם כל כך פתוח .כל כך גדול ,גדול .ואנחנו כולנו נעשינו פעוטים ולא חשובים ,עוד מעט תקום
בעולם אותה שעה שבה יפה לחזור מן העבודה ,לחזור עייף ,לפגוש אדם ,או ללכת בדד ,ולהחריש וללכת.
מסביב מסביב ירדה שתיקה ,ועוד מעט תסגור על חוג אחרון .וכשתסגור השתיקה על הכל ,ואיש לא יפר
את הדממה ,ותהא זו הומָה ח ֶֶרש במה שמעבר לשתיקה ,ייצא אז אלוהים ויירד אל הבקעה לשוטט ולראות
הכצעקתה.
S. Yizhar, “Sipur Hirbet Hizah” (Arba'ah Sipurim, Tel-Aviv, 1968), p. 111.
Q: Use de Saussure's theory of linguistics and his concept of signified-signifier
to explain Yizhar's use of Biblical Hebrew in the ending of the story above.

)(TURN OVER
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3
Translate lines 11-23 from the following seen poem into English and
comment as indicated below

 1עַל ַמע ֲֻר ַמּי ִך חוֹגֵג יוֹם ָלבָן,
ירה כּ ֹה,
ש ָ
ַ 2אתְּ הַדַּ לָּה ְוה ֲָע ֹ ִ
 3נֵד ה ִָרים ָקפָא,
שקוּף ַכּחֲזוֹן תַּ עְתּוּעִים,
ָ ֹ 4
ֶ 5אל הָאֹפֶק דָּ בֵק.
שתַּ ְל ָהבִים
ש ֹדוֹתַ י ִ( ִמ ֹ ְ
ָ 6צה ֳַרי ִםֶ .מ ְר ֲחבֵי ְ
שדֵּ ָ 1כּלִיל ִמתְ ַל ְה ֵל ַהּ וְעוֹלֶה
 7וּ ְַ 4
שּ ַמי ִם ַה ְלּ ָבנִים,
 8מוּל ַה ֹ ָ
ְ 9כּ ָמסָ* )א י ִ ָפּסֵק
ש( וְרוֹעֵד.
 10נ ְִמ ֹ ָ
 11בְּתוֹ* ַהמִי ֹשוֹר
שד עָג ֹל
ִ 12גּ ְבעָה תֵּ רוֹם ְכּ ֹ ַ
שהּ ֶקבֶר ָלבָן חוֹפֵף,
 13וּ ְלר ֹא ֹ ָ
צוּרים
ש ֹדוֹת ְק ִ
 14וּ ְבעֲזוּבַת ָ
 15אָטָד בָּדָ ד רוֹבֵץ.
ְ 16ו ָהי ָה כִּי תִּ יעַף ָה ַעי ִן
ִ 17מזּ ְִרמֵי תַּ עְתּוּעֵי אוֹר
ְ 18ו ָט ְב ָלה ְבּי ֶֶרק הָאָטָד ַה ַמּ ְכחִיל,
ִ 19כּבְתוֹך בּ ְֵרכַת ַמי ִם צוֹנְנִים.
ַ 20אתְּ הַדַּ ָלּה כּ ֹה עַל ח ֲִרי ַצי ִך ַה ַמּ ְאדִ ימִים
 21תּוֹ .זְהַב ַה ֶמּ ְר ַחקִּים
 22עִם ַק ְר ְקעֵי נְ ָח ַלי ִַ /הח ֲֵרבִיםַ ,ה ְלּ ָבנִים
ַ 23מה יָּפִית!
Esther Raab, “Al Ma'arumayih” (Esther Raab, Kol Hashirim, Tel-Aviv: Zmora
Bitan Modan, 1988), pp. 9-10.
Q: How can Freud's theory of psychoanalysis help explain the poet's feminist
?agenda in this poem
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4
Translate the following seen passage into English and comment as
indicated below
 נטל את כרטיסיה, וקודם שידעה מה רצונו. כמבקש רשות. הצטחק אליה, היושב דומם, חייל או"ם:ראתה
. הושיטם למבקר, לגמרי יחד, מחזיקם עם כרטיסו.מידהּ
, עבר בה אתה את השיפה, פולח, לדאוג לעצמה בכוחותיה– מהו אשר, הבת הבכורה,שמאז ומעולם עליה
. אינה יודעת דבר, חשה את עצמה הרוסה. ושותת ה ְקטָף,חדר ל ַכּכַּי
Amalia Kahana-Carmon, “Hinuma” (Reading Hebrew Literature, Alan Mintz ed.,
Hanover and London: Brandeis University Press, 2003), p. A29.
Q: How can structuralism help explain the author's intention in this passage?

END OF PAPER
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