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AET2 

Asian and Middle Eastern Studies Tripos, Part II 

Wednesday 8 June 2022 13.30-16.30 

Paper MES33 

Advanced Hebrew Language 

Candidates offering one section only must answer all questions in that 

section. Candidates studying both Classical Hebrew and Modern Hebrew 

must offer two language questions from questions 1–4 and one specified text 

question from questions 5–6 in Section A and one language question from 

questions 1–2 and one specified text question from questions 3–4 in Section 

B. 

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 

Hebrew/English and English/Hebrew dictionary for the Modern Hebrew 

section only. 

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) 

Language Questions [each question is worth 15 marks]  

1. Translate the following text into English:  

 

י ָרֲחקּו ֵמָעָלי ַוֵיְלכּו ַאֲחֵרי ַהֶהֶבל ַוֶיְהָבלּו׃  5 י ָעֶול כִּ ֹּא ָאְמרּו  6כֹּה ָאַמר ְיהָוה ַמה־ָמְצאּו ֲאבֹוֵתיֶכם בִּ ְול

יָ  ְדָבר ְבֶאֶרץ ֲעָרָבה ְוׁשּוָחה ְבֶאֶרץ צִּ יְך אָֹּתנּו ַבמִּ ם ַהמֹולִּ ְצָריִּ ה ַאֵיה ְיהָוה ַהַמֲעֶלה אָֹּתנּו ֵמֶאֶרץ מִּ

ֹּא־ָיַׁשב ָאָדם ָׁשם׃ יׁש ְול ֹּא־ָעַבר ָבּה אִּ יא ֶאְתֶכם ֶאל־ֶאֶרץ ַהַכְרֶמל ֶלֱאכֹּ  7 ְוַצְלָמֶות ְבֶאֶרץ ל ְרָיּה ָוָאבִּ ל פִּ

י ַשְמֶתם ְלתֹוֵעָבה׃ י ְוַנֲחָלתִּ ֹּא ָאְמרּו ַאֵיה ְיהָוה ְותְֹּפֵשי  8 ְוטּוָבּה ַוָתבֹּאּו ַוְתַטְמאּו ֶאת־ַאְרצִּ ים ל ַהכֲֹּהנִּ

לּו ָהָלכּו ֹּא־יֹועִּ ְבאּו ַבַבַעל ְוַאֲחֵרי ל ים נִּ יאִּ י ְוַהְנבִּ ים ָפְׁשעּו בִּ י ְוָהרֹּעִּ ֹּא ְיָדעּונִּ יב  9 ׃ַהתֹוָרה ל ָלֵכן עֹּד ָארִּ

יב׃ ְתֶכם ְנֻאם־ְיהָוה ְוֶאת־ְבֵני ְבֵניֶכם ָארִּ ְתבֹוְננּו ְמאֹּד  10 אִּ ְלחּו ְוהִּ ים ּוְראּו ְוֵקָדר ׁשִּ יִּ תִּ ֵיי כִּ ְברּו אִּ י עִּ כִּ

ֹּאת׃ יר ְכבֹו 11 ּוְראּו ֵהן ָהְיָתה ָכז י ֵהמִּ ים ְוַעמִּ ֹּא ֱאֹלהִּ ים ְוֵהָמה ל יר ּגֹוי ֱאֹלהִּ דֹו ְבלֹוא ַהֵהימִּ

יל׃ ֹּאת ְוַשֲערּו ָחְרבּו ְמאֹּד ְנֻאם־ְיהָוה׃ 12 יֹועִּ ם ַעל־ז  ׁשֹּמּו ָׁשַמיִּ

Jer. 2:5–12 

 

2. Translate the following text into English: 

 

ה׃ 22 ְכָתם ֲעוֵֺנְך ְלָפַני ְנֻאם ֲאדָֹּני ְיהוִּ ית נִּ י־ָלְך בֹּרִּ י ַבֶנֶתר ְוַתְרבִּ ם־ְתַכְבסִּ י אִּ ֹּא  23 כִּ י ל ֹּאְמרִּ ֵאיְך ת

ְכָרה ַקָלה ְמָשֶרֶכת  ית בִּ י ֶמה ָעשִּ י ַדְרֵכְך ַבַּגְיא ְדעִּ י ְראִּ ֹּא ָהַלְכתִּ ים ל י ַאֲחֵרי ַהְבָעלִּ ְטֵמאתִּ נִּ

ְדָבר ְבַאַּות 24 ְדָרֶכיָה׃ ֻמד מִּ יֶבָנה ָׁש  [ַנְפָׁשּה]קרי  נפשו ֶפֶרה לִּ י ְיׁשִּ ָכל־ְמַבְקֶׁשיָה ֲאָפה רּוַח ַתֲאָנָתּה מִּ

ְמָצאּוְנָה׃ יָעפּו ְבָחְדָׁשּה יִּ ֹּא יִּ ָיֵח  25 ל י ַרְגֵלְך מִּ ְנעִּ י נֹוָאׁש לֹוא מִּ  [ּוְגרֹוֵנְך]קרי  וגורנך ףמִּ ֹּאְמרִּ ְמָאה ַות צִּ

ים ְוַאֲחֵריֶהם ֵאֵלְך׃ י ָזרִּ י־ָאַהְבתִּ יׁשּו ֵבית  26 כִּ ָמֵצא ֵכן הֹּבִּ י יִּ ְשָרֵאל ֵהָמה ַמְלֵכיֶהם ְכבֶֹּׁשת ַּגָנב כִּ יִּ

יֵאיֶהם׃ י ַאָתה ְוָלֶאֶבן ַא  27 ָשֵריֶהם ְוכֲֹּהֵניֶהם ּוְנבִּ ים ָלֵעץ ָאבִּ ְדָתנּו]קרי  ילדתני ְת אְֹּמרִּ י־ָפנּו ֵאַלי כִּ  [ְילִּ

יֵענּו׃ ֹּאְמרּו קּוָמה ְוהֹוׁשִּ ים ּוְבֵעת ָרָעָתם י ֹּא ָפנִּ יעּוָך ְוַאֵיה ֱאֹלֶהיָך ֲאֶׁשר  עֶֹּרף ְול ם־יֹוׁשִּ יָת ָלְך ָיקּומּו אִּ ָעשִּ

ְסַפר ָעֶריָך ָהיּו ֱאֹלֶהיָך ְיהּוָדה׃ י מִּ  ְבֵעת ָרָעֶתָך כִּ

Jer. 2:22–28  
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3. Translate the following text into English: 

 

ירּוָׁשָלם׃ 12:1 ְשָרֵאל בִּ י ֶמֶלְך ַעל־יִּ יתִּ י קֶֹּהֶלת ָהיִּ י  13 ֲאנִּ ְדרֹוׁש ְוָלתּור ַבָחְכָמה ַעל ָכל־ְוָנַתתִּ י לִּ בִּ ֶאת־לִּ

ְבֵני ָהָאָדם ַלֲענֹות בֹו׃ ים לִּ ְנַין ָרע ָנַתן ֱאֹלהִּ ם הּוא עִּ י ֶאת־ָכל־ 14 ֲאֶׁשר ַנֲעָשה ַתַחת ַהָשָמיִּ יתִּ ָראִּ

ֵנה ַהכֹּל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח׃ ים ֶׁשַנֲעשּו ַתַחת ַהָשֶמׁש ְוהִּ ֹּא־ְמ  15 ַהַמֲעשִּ ְתקֹּן ְוֶחְסרֹון ל ֹּא־יּוַכל לִּ ֻעָּות ל

ָמנֹות׃ י ָחְכָמה ַעל ָכל־ֲאֶׁשר־ָהָיה  16 יּוַכל ְלהִּ י ְוהֹוַסְפתִּ ְגַדְלתִּ ֵנה הִּ י הִּ י ֵלאמֹּר ֲאנִּ בִּ ם־לִּ י עִּ י ֲאנִּ ַבְרתִּ דִּ

י ָרָאה ַהְרֵבה ָחְכָמה ָוָדַעת׃ בִּ ְכלּות ָוֶאְתָנה  17 ְלָפַני ַעל־ְירּוָׁשָלם ְולִּ י ָלַדַעת ָחְכָמה ְוַדַעת הֹוֵללֹות ְושִּ בִּ לִּ

י ֶׁשַּגם־ֶזה הּוא ַרְעיֹון רּוַח׃ יף ַמְכאֹוב׃ 18 ָיַדְעתִּ יף ַדַעת יֹוסִּ י ְברֹּב ָחְכָמה ָרב־ָכַעס ְויֹוסִּ  כִּ

ֵנה גַ  2:1 ְמָחה ּוְרֵאה ְבטֹוב ְוהִּ י ְלָכה־ָנא ֲאַנְסָכה ְבשִּ בִּ י ְבלִּ י ֲאנִּ י  2 ם־הּוא ָהֶבל׃ָאַמְרתִּ ְשחֹוק ָאַמְרתִּ לִּ

ְמָחה ַמה־זֹּה עָֹּשה׃  ְמהֹוָלל ּוְלשִּ

Qoh. 1:12–2:2  

 

4. Translate the following text into English: 

 

ינֹות ָהְיָתה  1 י ַבְמדִּ ם ָשָרתִּ י ַבּגֹויִּ י ָעם ָהְיָתה ְכַאְלָמָנה ַרָבתִּ יר ַרָבתִּ ָבכֹו  2 ָלַמס׃ֵאיָכה ָיְׁשָבה ָבָדד ָהעִּ

ָכל־אֲֹּהֶביָה ָכל־ֵרֶעיָה ָבְגדּו ָבּה ָהיּו ָלּה  ְמָעָתּה ַעל ֶלֱחָיּה ֵאין־ָלּה ְמַנֵחם מִּ ְבֶכה ַבַלְיָלה ְודִּ תִּ

ים׃ ֹּא ָמְצָאה ָמנֹוַח ָכל־רְֹּדֶפיָה  3 ְלאְֹּיבִּ ם ל יא ָיְׁשָבה ַבּגֹויִּ י ּוֵמרֹּב ֲעבָֹּדה הִּ יגּוָה ֵבין ָּגְלָתה ְיהּוָדה ֵמעֹּנִּ שִּ הִּ

ים׃ ים ְבתּוֹלֶתיָה נּוגֹות  4 ַהְמָצרִּ ין כֲֹּהֶניָה ֶנֱאָנחִּ י ָבֵאי מֹוֵעד ָכל־ְׁשָעֶריָה ׁשֹוֵממִּ ְבלִּ יֹון ֲאֵבלֹות מִּ ַדְרֵכי צִּ

יא ַמר־ָלּה׃ י־ְיהָוה הֹוָגּה ַעל רֹּב־ְפָׁשֶעיָה עֹו 5 ְוהִּ ֹּאׁש אְֹּיֶביָה ָׁשלּו כִּ ְפֵניָהיּו ָצֶריָה ְלר י לִּ ־ָלֶליָה ָהְלכּו ְׁשבִּ

ַבת־]קרי  מן־בת אַוֵיצֵ  ָצר׃ י[ מִּ ֹּא־כַֹּח צִּ ְרֶעה ַוֵיְלכּו ְבל ֹּא־ָמְצאּו מִּ ים ל ֹון ָכל־ֲהָדָרּה ָהיּו ָשֶריָה ְכַאָילִּ

ְפֵני רֹוֵדף׃ ְנפֹּל ַעָמּה ְבַיד־ָצר ָזְכָרה ְירּוָׁשַלם ְיֵמי ָעְנָיּה ּוְמרּוֶדיָה כֹּל ַמֲחֻמֶדיָה ֲאֶׁשר ָהיּו  7 לִּ יֵמי ֶקֶדם בִּ מִּ

ְׁשַבֶתָה׃ ים ָשֲחקּו ַעל מִּ  ְוֵאין עֹוֵזר ָלּה ָראּוָה ָצרִּ

Lam. 1:1–7  

 

 

 

(TURN OVER) 
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Specified Text Questions [each question is worth 20 marks] 

5. Translate the following text into English [15 marks] and discuss it briefly 

against the background of the general tenor/attitude of the Book of Qohelet 

(as well as Biblical Wisdom literature) [5 marks]:    

 

ְדקֹו ְוֵיׁש 15 יק אֵֹּבד ְבצִּ י ֵיׁש ַצדִּ יֵמי ֶהְבלִּ י בִּ יתִּ יְך ְבָרָעתֹו׃ ֶאת־ַהכֹּל ָראִּ יק  16 ָרָׁשע ַמֲארִּ י ַצדִּ ַאל־ְתהִּ

ְתַח  שֹוֵמם׃ַכם ַהְרֵבה ְוַאל־תִּ ֹּא  17 יֹוֵתר ָלָמה תִּ י ָסָכל ָלָמה ָתמּות ְבל ְרַׁשע ַהְרֵבה ְוַאל־ְתהִּ ַאל־תִּ

ֶתָך׃ י־ְיֵרא  18 עִּ ֶזה ַאל־ַתַנח ֶאת־ָיֶדָך כִּ ים ֵיֵצא ֶאת־ֻכָלם׃טֹוב ֲאֶׁשר ֶתֱאחֹּז ָבֶזה ְוַגם־מִּ ַהָחְכָמה  19 ֱאֹלהִּ

ים ֲאֶׁשר ָהיּוָתעֹּז ֶלָחָכם ֵמֲעָשָרה ַׁש  יטִּ יר׃ לִּ יק ָבָאֶרץ ֲאֶׁש  20 ָבעִּ י ָאָדם ֵאין ַצדִּ ֹּא כִּ ר ַיֲעֶשה־ּטֹוב ְול

ְׁשַמע ֶא  21 ֶיֱחָטא׃ ֹּא־תִּ ֶבָך ֲאֶׁשר ל ֵתן לִּ ים ֲאֶׁשר ְיַדֵברּו ַאל־תִּ י  22 ת־ַעְבְדָך ְמַקְלֶלָך׃ַּגם ְלָכל־ַהְדָברִּ כִּ

ֶבָך ֲאֶׁשר  ים ַרבֹות ָיַדע לִּ ים׃ [ַאָתה]קרי  ַּגם־אתַּגם־ְפָעמִּ ַלְלָת ֲאֵחרִּ  קִּ

Qoh. 7:15–22 

 

6. Translate the following text into English, making sure that the stichometry 

of your translation reflects its parallelistic structure [15 marks], and 

comment briefly on the literary genre of the text [5 marks].      

 

יָטה]קרי  הביט ְזכֹּר ְיהָוה ֶמה־ָהָיה ָלנּו 1 ים ָבֵתינּו  2 ּוְרֵאה ֶאת־ֶחְרָפֵתנּו׃ [ַהבִּ ַנֲחָלֵתנּו ֶנֶהְפָכה ְלָזרִּ

ים׃ ינּו 3 ְלָנְכרִּ ים ָהיִּ מֵֹּתינּו ְכַאְלָמנֹות׃ָאב  [ְוֵאין]קרי  אין ְיתֹומִּ יר  4 אִּ ְמחִּ ינּו ֵעֵצינּו בִּ ֵמיֵמינּו ְבֶכֶסף ָׁשתִּ

ְרָדְפנּו ָיַגְענּו 5 ָיבֹּאּו׃ ֹּא]קרי  לא ַעל ַצָּואֵרנּו נִּ ְשבַֹּע ָלֶחם׃ 6 הּוַנח ָלנּו׃ [ְול ם ָנַתנּו ָיד ַאשּור לִּ ְצַריִּ  7 מִּ

ים ָמְׁשלּו ָבנּו פֵֹּרק  8 ֲעוֺנֵֹּתיֶהם ָסָבְלנּו׃ [ַוֲאַנְחנּו]קרי  אנחנו [ְוֵאיָנם]קרי  אינם ֲאבֵֹּתינּו ָחְטאּו ֲעָבדִּ

ָיָדם׃ ְדָבר׃ 9 ֵאין מִּ ְפֵני ֶחֶרב ַהמִּ יא ַלְחֵמנּו מִּ ְפֵני ַזְלֲעפֹות ָרָעב׃ 10 ְבַנְפֵׁשנּו ָנבִּ ְכָמרּו מִּ  11 עֹוֵרנּו ְכַתנּור נִּ

נּו ְבֻתֹלת  יֹון עִּ ים ְבצִּ ֹּא ֶנְהָדרּו׃ 12 ְבָעֵרי ְיהּוָדה׃ָנׁשִּ ים ל ְתלּו ְפֵני ְזֵקנִּ ים ְבָיָדם נִּ  ָשרִּ

Lam. 5:1–12  
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Section B (Modern Hebrew)  

1. Translate the following unseen passage into English, and answer the 
questions in Hebrew [8 marks for translation, 7 marks for the questions]. 

 
. ייצוג גרפי של דמותם –לפני כשנה העלתה פייסבוק תוסף המאפשר למשתמשים לעצב אווטאר 

פייסבוק . בתוך זמן קצר החלו להופיע וריאציות מונפשות של הפרצופים המוכרים מהמציאות

וגי שיער ושיער ס, צורות עיניים, צבעי עור, אפשרה למשתמשיה לבחור בין סגנונות של ראשים

אבל המשתמשים ניצלו את הכלי בעיקר כדי לייצג את , פנים ולהרכיב לעצמם דמות שלמה

הרשת התמלאה . גרסה וירטואלית שטוחה וחייכנית של תמונת הפרופיל, דמותם מהעולם הפיזי

 ?"דומה לי: "בפוסטים ששואלים

המשתמשים מתייחסים אל האינטרנט כאל , שנים של שימוש ברשתות חברתיות 15כעבור 

מרחב לעצב בו דמות מקוונת שמזוהה עם עצמם וללכוד בו את בבואתם  –בריכת השתקפות 

נדמה שהאינטרנט של השנים האחרונות דורש . התייחסות זו אינה מפתיעה. מהעולם הפיזי

מנוהלת מוגדרת ו, מעצמו ולהחזיק בזהות מובחנת" עצמו"מהמשתמש המקוון להיות יותר 

בשירות מודל עסקי המבוסס על , ובנוכחות גופנית מועצמת המתבטאת בתיעוד עצמי מרובה

אלמנטים פנטסטיים משמשים לרוב לשיפור הייצוג העצמי ומתוך כך . מעקב רציף אחר פעילותו

או , הם הופכים למדבקות שאפשר לשים ליד צילומי הפנים באינסטגרם; להגדלת ההון החברתי

 .ות שאפשר לחקות בגוף המצולם בטיקטוקלכוריאוגרפי

, בשנות התשעים. קל לשכוח שהמשתמש לא תמיד היה מזוהה עם האווטאר שלו באינטרנט

היה נדמה שהאינטרנט מאפשר התנסויות זהותיות  World Wide Web-בתחילתה של ה

אחד הדימויים המוקדמים ביותר של השימוש . החורגות מהמגבלה של הזהות הפרטית

, שבה כלב יושב על כיסא משרדי 1993-רנט הוא אותה קריקטורה נודעת של הניו יורקר מבאינט

 ".באינטרנט אף אחד לא יודע שאתה כלב"מקליד במקלדת ומכריז כי 

(TURN OVER)  
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 A .מה השינוי המרכזי שחל בגלישה באינטרנט בעשורים האחרונים ?[2 marks] 
 
B . מאפשר התנסויות זהותיות החורגות מהמגבלה של היה נדמה שהאינטרנט "בשנות התשעים

 ? וכיצד הוא פועל, מה הדימוי שבו משתמש הקטע כדי להדגים זאת –" הזהות הפרטית
[2 marks] 

 
C .הסבירו ופרטו? כיצד אנו מעצבים את הזהויות המקוונות שלנו, על פי הקטע. [3 marks] 
  

 
2. Write a composition of 200–250 words in Modern Hebrew on one of the three 
topics given below [15 marks]. 
 

נמקו ? האם בתי ספר פרטיים מועילים או פוגעים ברמת החינוך הכללית במדינה, לדעתכם. 1
 .את תשובתכם

 
במהלך תקופת מגפת הקורונה אנשי ציבור רבים נתפסו כשהם מפרים את ההנחיות שהם . 2

 .נמקו את תשובתכם? להתפטר מתפקידםהאם לדעתכם הם צריכים . ועצמם קבע
 

להתפתחות האישית והמקצועית ( humanities)עוזרים לימודים במדעי הרוח , לדעתכם, כיצד. 3
 ? של אלו הלומדים אותם

  
  

3. Translate the following seen passage into English and answer the questions 
below [10 marks for translation, 10 marks for the questions]. 

  
 .לתוך הפחד, בלי אתראה, הגיא נכנסת עדה-בין לטרון לבין שער

במחנק , יחד אתה, אנו חשים .אינה יכולה לנהוג עוד. רגלה כבדה על הדוושה. עדה מאטה

שמשת  עדה מסובבת מהר את הידית המנמיכה את. עולם שנעשה סגור לגמרי, שבמכונית

כל מכונית הבאה ממול נדמית לה . עדה מבוהלת מאוד. כך חוזרת ומעלה אותה-אחר, המכונית

 .מאיימת להתנגש, גדלה ותופחת מול עיניה, כסוטה ממסלולה

יורדת , עדה בולמת. קצת יותר מדי מהר, מכונית מאחור צופרת צפירה חדה של אזהרה ועוקפת

 .הטרמפיסט שלידה מביט בה בתמיהה-החייל. זיעה-היא שטופת. יםיעוצרת בשול, ימינה

 ?”קרה משהו“

 .ברור-עדה מנענעת בראשה ללא בלתי

 ?”הלך הרכב“

 .הוא ממהר. רוח-בקול קצר

 .”הרכב בסדר“
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טורק . ונמלט מהר מתוך המכונית לתפוס לו טרמפ אחר, כעין קללה, ברור-החייל פולט משהו לא

ים ואינה יגבי המכנס-שלו מופשלת על' מדי בחולצת , כובע-חסר, הוא חייל מיוזע. את הדלת

כבר הוא עולה על טנדר . מרים ידו, כבר הוא בשולי הכביש. אין לו פנאי. מסתירה את הכרס

 .אנחנו מוָותרים על נוכחותו. יושב עם עוד שנים בתא הקדמי, שנעצר בחריקה

  
A .הביאו שלוש דוגמאות? כיצד מתארת הסופרת את החרדה שמרגישה עדה [5 marks] 
 

B .תנו דוגמאות מהקטע? מה התגובה של החייל הטרמפיסט לעצירת המכונית [5 marks] 

 
 
4. Translate the following seen passage into English and answer the questions 
below [10 marks for translation, 10 marks for the questions]. 

  
 'דליה רביקוביץ/ מחבואים 

 
י ָשַכְחתִּ  ֵיׁש ָדָבר ׁשֶׁ

ת רֶׁ י עֹוד זֹוכֶׁ ֲאנִּ  ְוֵיׁש ָדָבר ׁשֶׁ
י ָפְרָחה ָעְבָרה ָלּה  ַיְלדּותִּ

ת רֶׁ ְׁשאֶׁ י נִּ  .ַוֲאנִּ
 ַגם יֹוֵנק ַהְדַבׁש פֹוֵרחַ 

 ֵמָעָנף ְלָעָנף 
ל קֹוָרה  ֵקיָסם אֶׁ  מִּ

ת לֶׁ ְסַתכֶׁ י מִּ  .ַוֲאנִּ
ל תֶׁ ְמָצא ֵמֲאחֹוֵרי ַהכֹּ  ְדַבר ַמה נִּ

תְוַהדֶׁ   ;לֶׁ
ים עֹוֵקר ָהרִּ ָכרֹון ׁשֶׁ  זִּ

ה  .ְוטֹוֲחָנם זֶׁה ַבזֶׁ
ל סֶׁ י ַפַעם פֶׁ  ָאַהְבתִּ

י יַטְלקִּ  .אִּ
  

י ְדחּוָסה ְכָעָנן ת ֲאנִּ בֶׁ הֶׁ י ְמאֹּ ֲאנִּ  ְכׁשֶׁ
ים  ,ֲעמּוס ְגָׁשמִּ

יר ָמָטר  .ַמגִּ
ת בֶׁ הֶׁ י ְמאֹּ ֲאנִּ  ְכׁשֶׁ

י ָכל ָדָבר  ֲאנִּ
יׁש ָיכֹול ַלֲעלֹות ְבַדַעת אִּ  .ׁשֶׁ

ת  לֶׁ י ׁשֹואֶׁ  ֲאנִּ
ים ְתֵמהֹות  :ְבָפנִּ

י ְקרֹות לִּ  ַמה ָיכֹול לִּ
י עֹוד ֹּא ָקָרה לִּ ל  ?ׁשֶׁ

 

(TURN OVER) 
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י ְתלּוָיה ֵמַעל ָעָנן  ֲאנִּ
ל פֹּ י לִּ ְבלִּ  .מִּ
י ְכָנַפיִּם י ָמקֹור, ְבלִּ  .ְבלִּ

ת, ַפַעם בֶׁ הֶׁ י ְמאֹּ יתִּ ָהיִּ  ְכׁשֶׁ
י ְרַגְׁשתִּ ֹּא הִּ  ְכָבר ל

ר ם אֹו קֹּ  .חֹּ
  

A .הביאו שתי דוגמאות? מה הם הדימויים והמטפורות דרכם מתארת את עצמה הדוברת.  
[3 marks] 

 
B .כיצד חוויה זו קשורה לבית . הבית השני של השיר מתאר את חווית ההתאהבות

 [marks 7]? הראשון
 

 

 

END OF PAPER 


