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AET1 
Asian and Middle Eastern Studies Tripos, Part IB 

 
Easter 2021 
 
 
Paper MES13 
 
Intermediate Hebrew Language 
 
Section A (Classical Hebrew) is not being offered. 
 
For Section B (Modern Hebrew), answer all questions. 
 
Write your number not your name on the cover sheet of each answer 
booklet. 
 
 
STATIONERY REQUIREMENTS 
20 page answer booklet 
Rough Work Pad 
 
 
 
SPECIAL REQUIREMENTS TO BE SUPPLIED FOR THIS EXAMINATION 
Print version of the following dictionary: Oxford English-Hebrew Hebrew-
English Dictionary. 
 
 
You may not start to read the questions printed on the subsequent 
pages of this question paper until instructed to do so. 
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SECTION A (Classical Hebrew) 
A Classical Hebrew section is not being offered. 
 
 
 
SECTION B (Modern Hebrew) 
 

1. Translate the following unseen Modern Hebrew passage into English 

and answer the questions in Hebrew below [15 marks: 9 marks for 

translation, 6 marks for the questions]: 

 קדוצ דימת ַחֹוקָלה
 ובשח אל םה .תויונחב בוט תוריש לבקל םיילארשיה תוחוקלה ופיצ אל תודחא םינש ינפל דע

 ויה אל םירכומהשכ וא ,רותב ןמז הברה םיכחמ ויה םהשכ .םיבידא תויהל םיכירצ םירכומהש

 .״ארונ אל הז ,לארׂשיב הז הככ״ :ורמאו םתוגהנתה תא ולביק םה ,תונלבס םהילא םילגמ

 

 .םינוש םירבדה לודגה םלועבש תולגל םילארשיה תוחוקלה וליחתה תונורחאה םינשב לבא

 ךיתולאשל הנוע ,ךילא ךייחמ ,״בוט רקוב״ ךל רמוא רכומה רשאכ ,תונקל םיענ רתוי הברה

 רבדל ךישמהל לכוי אוהש ידכ ,תונחה ןמ רבכ אצתש הכחמו ,תונלבס רסח דמוע אלו

 ... ןופלטב

 

 ,ןֹהּכ קָחְִצי .םיקסע תושעל רשפא יא בוט תוריש ילבש ,םיעדוי םילארשיה םירכומה םג םויה

 ,לפאלפ לוכאל ידכ ,םוי-םוי קְסֹויְק ותואל אובל ךישממש חוקלש ,אצמו קדב ,ילארשי ןלכלכ

 ותוגהנתה תא תונשל ול יאדכ ,תאז עדוי קסויקה לעב םג םא .הנשב םילקש 3000-כ םלשמ

 ול יאדכ ;״עמשנ המ״ ותוא לואשלו חוקלה לא ךייחל ,דמחנ תויהל ול יאדכ :בוט תוריש תתלו

 המיענ השגרה חוקלל תתל תוסנלו ןחלושה ןמ םיכלכולמ םילכ תונפל ,ןחלושה תא תוקנל

 .רותב ןמז הברה תוכחל םישנאל תתל אלו תוריהמב דובעל םג ול יאדכ .תיתיבו

 

Adapted from Hebrew from Scratch: Part Beth (Jerusalem: Academon, 2001), 

p. 332. 
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a( ונמַס )הנושארה הקספב )הווהב( לעופ + היה לש םירקמה ינש תא )ובתִכ וא 

 .ליגרה רבעב אלו )הווהב( לעופ + היהב רחב רפוסה המל וריבסהו

b(תושגדומה תורוצה רשע תא וחתנ. 

c(״תונלבס םהילא םילגמ ויה אל םירכומה״ תרמוא תאז המ ,ךלש םילימב?  

2. Write a composition of 200 words in Modern Hebrew on one of the

three topics given below [15 marks]: 

a(אל םא ?ךיא ,ןכ םא ?תיטילופה תרגסמל ץוחמ םלועה תא תונשל רשפא םאה, 

 ?המל

b(הבושח וז הריצי המל וריבסהו םיבהוא םתאש תיתורפס הריצי לש םוכיס ובתכ 

 .םכיניעב

c(וא הזורפ בותכל ול יאדכ ,ולש שדחה ןויערב םיבר םישנא ענכשל הצור והשימ םא 

 ?המל ?הריש

3. Translate the following seen Modern Hebrew passage into English
and answer the questions in Hebrew below [20 marks: 11 marks for 

translation, 9 marks for the questions]: 

 5-6 םיעטק, ׳א קרפ ,תומולחה לע
 ,תומלתשהל הילגנאל ול אציו םיטפשמב וידומיל תא םייס רשאכ חמצ היה שמחו םירשע ןב

 חמצ ידוד ךרעש הדירפה-תביסמב .לארשי ץראב רתויב םסרופמה ןידה ךרוע ובושב תויהל ידכ

 ,ןיד יכרוע לע ,ןיִד לע ריעצה ויחא דובכל ךורא םואנ םאנו םיחרואה ינפל אפיל ידוד ןגינ ומצעל

(turn over)
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 טפשמב םייס ומואנ תא .ערה לעו בוטה לע ,הרבחב םדאה לע ,םדאה תרבח לע ,קדצה לע

 .״}ְמְצַעְל ןָמֱֶאנ ֶהיֱה – לכמ רתויו״

 דמעו ,ברע ותואב הברה התש אוה .ןגנל אפיל ךישמה דוע וכלהו ודרפנ םיחרואה לכש רחאל

 הֶדומ ינא״ :ול רמא אפיל םע ודבל ראשנ רשאכ .םולכ התש אל חמצ ידוד קר ,וילגר לע ישוקב

 .ייַתומולחל דֶבֶע תויהל אלו םולחל לוכי ינאש ,ךל עַד לבא ,ידובכל תמאנש םואנה לע ךל

 .יַיניעב תובוט החלצהל םיכרדה לכו ,םייחב חילצהל יתטלחה

 רכוז .השיא םעו ״םיטפשמל רוטקוד״ ראות םע םשמ רזחו הילגנאב חמצ ידוד בשי םינש עברא

 ... קזח םשג דרי ץוחבו ףרוח היה .הילגנאמ ובוש רחאל ונלצא ולש ןושארה רוקיבה תא ינא

Adapted from Brandeis Modern Hebrew: Intermediate to Advanced, pp. 146, 

149. 

a( תוכימס ילב שדחמ ותוא ובתכו טסקטבש תוכימס ףוריצ לכ ומשר )ׁשיִאָה תיֵּב :לשמל 

 .)שיאה לש תיבה >

b( יוניכ ילב שדחמ ותוא ובתכו סקטבש רובח יוניכ םע םצע םש לש הרקמ לכ ומשר 

.)ולש תיבה > ֹותיֵּב :לשמל( רובח

c( ןָמֱֶאנ ֶהיֱה – לכמ רתויו״ טפשמב חמצ ויחא דובכל ולש םואנה תא םייסמ אפיל 

 רשקהב בושח הז המלו ןאכ רכזנ הז המל ?םכיניעב תרמוא תאז המ .״}ְמְצַעְל

 ?רתוי בחרה

4. Translate the following seen Modern Hebrew passage into English
and answer the questions in Hebrew below [20 marks: 11 marks for 

translation, 9 marks for the questions]: 
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 ?הז תא ךירצ המ ליבשב – תוינק אלל םוי :העד
 .הטילשמ האצי ונלש הכירצה תוברת״ :בותכ ,״תוינק אלל םוי״ אשונב יזכרמ טנרטניא רתאב
 םינוק ונא ,הברה םיכירצ רבכ ונחנאשכ םג ,תעכ .הדוקנ ,םיכירצ ונייהש המ תא ונינק ,רבעב
 ״.ןמז גורהל ,תונקיר תשגרה אלמל ,םירבח םישרהל :תורחא תוביסמ
 
 םוי' לש רשקהב ,רמולכ .״םיכירצ תמאב ונחנא״ש המ תא םינוק ונא ןיא ןמזה בור ,השעמל

 םוקמב תוקושתל העינכ םע תיוושכעה הכירצה תוברמ קלח תוהזל גוהנ 'תוינקמ ישפוח

 ןה תוקושתה 'םייחרכה' ללכ ךרדב םה םיכרצ דועב ... ונלש םייתימאה םיכרצב תוקפתסהה

 ?קפתסהל שי םהב 'םיכרצ' םתוא םצעב םהמ ךא .תורָתומ

 

 המכ ,לוכאל המ' ומכ תולאש םלוא !ךרוצ איה הליכאה .לוכאל ךירצ םדא לכ יכ סוזנֶצנוק שי

 ביבסמ הליכא תחא תוברתב .יתוברתה רשקהב תויולת '?לוכאל ךיאו לוכאל יתמ ,לוכאל

 הליכא תמיוסמ תוברתב .תורתֹומל תבשחנ איה תרחא תוברתבו – חרכה איה ןחלושל

 שי .תורתֹומל תבשחנ הדעסמל האיצי תרחא תוברתבו םידבוע םישנא לש ךרוצ איה הדעסמב

 שולש לש השגה לע תודיפקמה תויוברת שיו – החורא לכב תחא הנמב תוקפתסמה תויוברת

 תיביטקיפ איה םיכרצ ןיבו תוקושת ןיב הנחבהה המכ דע תוארמ הלאה תואמגודה .תונמ

 .יתוברת רשקה תיולתו

 

Adapted from Brandeis Modern Hebrew: Intermediate to Advanced, p. 330. 

 

a( ולש לעופה םש תא ודיל ובתכו טסקטבש הלועפ םש לכ ומשר. )הביתכ :לשמל < 

  )בותכל
 

b( תושגדומה תורוצה שמח תא וחתנ. 
 

c( ״תורָתומ״ הלימה לש תועמשמה המ םכלש םילימב וריבסה/ורידגה.  
 

 

END OF PAPER 


