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1 Translate the following unseen passage in Biblical Hebrew into English [7 marks] 
and vocalize it on the extra copy of the paper [8 marks] 

 

ת על יד היאר ותרא את התבה בתוך הסוף ותשלח ותיה הלכוץ על היאר ונערוותרד בת פרעה לרח 5

ל עליו ותאמר מילדי העברים וותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמ 6 את אמתה ותקחה

 ק לך את הילדית ותינותו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העבריוותאמר אח 7 זה

ותאמר לה בת פרעה היליכי את  9 ותאמר לה בת פרעה לכי ותלך העלמה ותקרא את אם הילד 8

אהו לבת יהילד ותב ויגדל 10 את שכרך ותקח האשה הילד ותניקהו קהו לי ואני אתןיהילד הזה והינ

ויהי בימים ההם ויגדל משה  11 הויפרעה ויהי לה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משית

ויפן כה וכה וירא כי אין  12 תם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיווויצא אל אחיו וירא בסבל

 לאיש ויך את המצרי ויטמנהו בחו

Note: In verse 9, treat היליכי as a morphologically irregular Hifil verb. 

Exodus 2:5–12  
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2 
a Write the correct form of the missing particle, whether preposition (e.g., ב- -ל , -מ , , 

 and/or possessive particle ,(את) definite direct object marker ,(בין ,עד ,אצל ,עם ,על
 .on the extra copy of the exam paper [5 marks] (של)

 .__סוף השבוע, ההורים __ רונית באו לבקר ___. 1

 היא עובדת כל בוקר __שמונה __עשר. . 2

 .הערב ענת לובשת __ השמלה החדשה, מפני שהיא פוגשת __ ההורים של החבר שלה. 3

 .צריכים לחזור __ אחת עשרה __ שתים עשרהרט. הם סאבא ואימא הלכו __. 4

Adapted from Ivrit be-Yisrael (New York, NY: Routledge, 2009), p. 284. 

   

 

  

b On the extra copy of the exam fill in the correct form of the verb in bold [5 marks]. 

 .סלט ירקות ומרק; מה את רוצה ________ מזמיןאני . 1

 בחדר?! כל כך יפה בחוץ! בואו _______ בחוץ! יושביםלמה אנחנו . 2

 לה נשיקה. נתתיאימא _______ לי מתנה יפה ליום ההולדת, ואני . 3

 את הסרט החדש, אבל אני עוד לא _______ אותו. ראההבן שלי . 4

 .לא _______ בחודש הבא הםאצלנו, אבל  מבקריםבדרך כלל הם . 5

 Adapted from Ivrit be-Yisrael (New York, NY: Routledge, 2009), p. 285. 

 

 

 

c Using your exam booklet, rewrite each sentence to make a synonymous sentence 
using the time connective provided according to the pattern given [5 marks]. 

 לפני ש..........................................   ≈  .לעבודדן רואה קצת טלוויזיה, ואחר כך יושב . 1

 כמעט .....................................................   ≈  .ההצגה נגמרת בעוד חמש דקות. 2

 אחרי ש..........................., .......................   ≈  .לפני ארוחת הבוקר צריצאנו לטיול ק. 3

 ואחר כך ..............................   ≈  .אני הולך לישון בשעה עשר, אבל קודם אני קורא קצת. 4

 בעוד..................................   ≈  .השעה עכשיו שלוש. בארבע אני סוף סוף גומרת ללמוד. 5

 

 

Adapted from Ivrit be-Yisrael (New York, NY: Routledge, 2009), p. 237. 

 

 

 

 

 

 

 

(TURN OVER) 
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3 Translate the following unseen passage into English [15 marks] 

 

 ולרדת עלותל
לא  אם הם)ולים הביתה ויורדים מהבית עי דירות. הם נ, בבניידירותבישראל אנשים גרים ב

 .במעליתבמדרגות או  עלותל. אפשר '(גרים בקומה א

לאוטובוס או לרכבת, וגם למטוס. עולים לאוטובוס  וליםעולים הביתה; אנחנו גם עאנחנו לא רק 
 !נהג סוגר את הדלתה, יורדים מהאוטובוס. כדאי לרדת מהר, לפני שהעהנסי במדרגות. בסוף

לישראל היא  העלייה'. גלישראל. ישראל היא לא אוטובוס, והיא לא דירה בקומה  עלותל אפשר
הוא מישהו שבא לגור בישראל. אנשים עולים  "(ולהע"או רק ) "חדש עולה. "מטאפורית

 .. הוא ירד מישראלץלאר בחוץשגר  ישראלי "יורד" הוא ?יורד""ה ז. ומה העולםלישראל מכל 

 מיםע. לפץת ויורדות. בנגב חם מאוד בקיום הטמפרטורות עולגרק אנשים עולים ויורדים.  לא
ד, הטמפרטורות יורדות, וצריך ללבוש סוודר. אבל כשהלילה יור !לותעמ 40הטמפרטורה היא 

 .ולה גם הטמפרטורהעעולה,  כשהבוקר

 ., ויורד ברד. ויורדים גשמיםגיורד של ?ד יורדוע מה

. ןמז. נראה שהמחירים עולים כל המחיריש  דבראת זה: לכל  יודעעולים כסף. כל ילד  מוצרים

האוכל  מחירשקלים. גם  225שקלים עולים עכשיו  200עלו לי  הנש שרק לפני הג'ינסמכנסי 

המוצרים יורדים. לדוגמה: בשנים  מחירי מיםעעולה, מחירי הבתים, ומחירי המכוניות. אבל לפ

   .האחרונות מחיר המחשבים הוא בירידה

Ivrit be-Yisrael (New York, NY: Routledge, 2009), p. 256. 
 
 
 
4 Write a short composition in Modern Hebrew (8–10 lines) on one topic from the 
 three topics given below [15 marks] 

 

 

 (.Write a biographical description of an acquaintance) .וגרפי על מכרתיאור בי וכתב .1

 Write a dialogue between)   .ות שמתרחש במסעדה\ה\ית ולקוח\שיח בין מלצר-כתבו דו .2

server and customer/s in a restaurant.) 

 Describe a trip/tour that you are). או רוצים לעשות מתכנניםטיול שאתם \תארו נסיעה .3

planning or want to take.)
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5 Translate the following seen passage into English and comment as indicated 
below [8 marks for translation, 7 marks for comments] 

 
 

היה הומה  ישבנו על האבנים לפוש משהו, ולהצן באור השמש את הזיעה הפורצת. הכל
הר, גבעות זיתים, ורקיע לוהט עם שקט עז, -קיץ ככוורת זהובה. מערבולות של שדות

היו מסנוורים לרגעים ומפתים את הלב, עד כמיהה. אי בזה היו רועים רחוקים נוהגים 
צאנם בלב השדה כלאחר יד של ימים שלווים בעולם כשעוד לא היה רע. אי בזה לחכו 

רהם יצחק ויעקב. אי בזה נימנם כפר רחוק, מפותח עיטורי צאן שוקטות, צאן מימי אב
זיתים, מעין נחושת מועמה, בחקוקי גבעות כבשיות מצטופפות, והרים רחוקים. אלמלא 

 שמזימות אחרות כבר היו חותכות להן אלכסונים משל עצמן.
 

מם שלנו היה מאריך לעיין במשקפתו, למוץ מן הסיגרייה ולרקום תוכניות. -זה המם
ית, הלאה אין טעם עוד ללכת. ושנית, לא יתואר לחזור בידיים ריקות. מישהו מכל ראש

הרועים, או מישהו מכל הנערים, או אפשר גם שכמה מהם, צריכים להיתפש, מעשה 
צריך להיעשות, ודבר כלשהו להיחשף, ולחזור אז עם דבר ממשי, עם דבר שהוא עובדה 

  קיימת.
 

 
S. Yizhar, “The Prisoner” (Sipur Khirbet Khiza, Zmora Bitan, 1989), p. 81. 
 
 

Q: The two paragraphs in the above excerpt constitute two very different moods or 
sentiments with respect to the soldiers’ mission in the story. Explain this statement 
and contextualize it in the larger history of modern Hebrew literature. Focus 
especially on the so-called “1948 generation.”  

 
 
 
 
 

END OF PAPER 


