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Paper MES5
Elementary Hebrew Language B
Answer all questions.
Write your number not your name on the cover sheet of each answer
booklet and on the second copy of the question paper provided. Tie the
second copy of the question paper in your answer booklet.

STATIONERY REQUIREMENTS
20 page answer booklet
Rough Work Pad

SPECIAL REQUIREMENTS TO BE SUPPLIED FOR THIS EXAMINATION
Second copy of the question paper
Print version of the following dictionary: Oxford English-Hebrew HebrewEnglish 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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1. Translate the following unseen passage into English [7 marks] and
vocalize it on the extra copy of the paper [8 marks]. Plene spelling has
been added in places.

 1ויהי אחר הדברים האלה והאלהים ניסה את אברהם ויאמר אליו אברהם
ויאמר הנני  2ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך
לך אל ארץ המוֹ ִר ָיּה והעלהו שם לעולה על אחד ההרים אשר אמר אליך
3

וישכם אברהם בבקר ויחבוש את חמורו ויקח את שני נעריו אתו ואת

יצחק בנו ויבקע עצי עולה ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו האלהים
ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק

5

4

ויאמר

אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה
ונשתחוה ונשובה אליכם

6

ויקח אברהם את עצי העולה וישם על יצחק

בנו ויקח בידו את האש ואת המאכלת וילכו שניהם יחדיו  7ויאמר יצחק
אל אברהם אביו ויאמר אבי ויאמר הנני בני ויאמר הנה האש והעצים ואיה
השה לעולה  8ויאמר אברהם אלהים יראה לו השה לעולה בני וילכו שניהם
יחדו

9

ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלהים ויבן שם אברהם את

המזבח ויערוך את העצים ויעקוד את יצחק בנו וישם אתו על המזבח
ממעל לעצים
Genesis 22:1-9
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2.
a. On the extra copy of the exam paper fill in a suitable particle
),של (adverb, conjunction, preposition, or possessive particle
adding a pronominal suffix if necessary [5 marks]:
 דויד ודני גרים ביחד במרכז העיר .באיזה רחוב הבית של דויד ודני? הבית__________) (1ברחוב פמברוק.
 אמא שלי כעסה עליי (2)__________ ,לא שלחתי __________) (3שום מכתב. שמואל איש מאוד מעניין ,(4)__________.אני אוהב לדבר __________).(5 סבתא נתנה לי כרטיסים לקונצרט ליום ההולדת __________) .(6אני תמיד אוהבאת המתנות שאני מקבל __________).(7
 אני כבר לא גר עם ההורים שלי (8)__________ ,כשאני מבקר __________),(9אני צריך לעזור __________).(10

b. On the extra copy of the exam fill in the correct form of the verb in
bold [5 marks]:
 .1אני כבר שילמתי; אתה לא צריך __________.
 .2אמא שכחה לתת לי פיצה בארוחת ערב .על כן ,אמרתי לה :״__________ לי
פיצה!״
 .3הסטודנטית האחרת כבר __________ לי את הבעיה .אתם לא צריכים להסביר לי
עוד פעם.
 .4לא רצתי היום בבוקר ,אבל מחר בבוקר __________.
 .5הסטודנטים האחרים כבר קנו את הספרים שלהם ,אבל אני עוד לא __________
את הספר שלי.

)(TURN OVER
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c. On the extra copy of the exam rewrite each of the following sentences
 whereאת so that the underlined phrase is plural and definite. Add
necessary [5 marks]:
 .1דיברתי אתמול עם סטודנטית חדשה באוניברסיטה.
 .2אני אוהב לקרוא ספר ילדים עם הבן שלי.
 .3ראית איש זקן יושב בשוק?
 .4בבית הספר הזה יש מורת עברית מפורסמת.
 .5הפרופסור העשיר קנה חנות ספרים גדולה כי הוא אוהב לקרוא.
3. Translate the following unseen passage into English [15 marks]:
צריך לשמור על הכינרת
הכינרת היא אחד מֲאָתֵרי הַתי ָירוּת הגדולים והחשובים בישראל .תיירים ,ישראלים ולא
שׂחוֹת במים השקטים והמתוקים של הכינרת,
ישראלים ,אוהבים את הכינרת .הם באים ִל ְ
לטייל בחופים היפים שלה ובמקומות ההיסטוריים והמעניינים שם.
ליד הכינרת נְִפָגשׁוֹת שלוש הדתות :הי ֲַהדוּת ,הנְַצרוּת והִאיְסָלאם; בטבריה יש בתי כנסת
וִמְסָגִדים עתיקים .לא רחוק משם יש ְכּנִֵסיוֹת נוצריות ועוד אתרים קדושים לנצרות .ליד
הכינרת קמו הקיבוצים הראשונים בארץ .בשנים האחרונות בנו הרבה בניינים גבוהים ליד
הכינרת – מלונות ,חנויות ובתי דירות רבים .אנשי הֶחְבָרה ַלֲהַגנַת הטבע חושבים ,שצריך
לשמור על הנוף היפה ועל החופים המיוחדים של הכינרת .בטבריה ,למשל ,כבר אי אפשר
לראות היום את החוף הִטְבִעי של הכינרת ,כי יש כל כך הרבה בתי קפה ,מסעדות ומלונות.
אנשי החברה להגנת הטבע אומרים ,שצריך לבנות את המלונות על ההרים ,למעלה ,רחוק
מהחוף .הם חושבים ,שצריך לבנות ַטי ֶיֶלת גדולה ויפה מסביב לכינרת .הם רוצים לשמור על
האתרים ההיסטוריים .אנשי התיירוּת לא מסכימים איתם .הם אומרים ,שצריך לחשוב על
העתיד של המקום ולא על ההיסטוריה .הם חושבים ,שאי אפשר לסגור את העיר.
Adapted from Hebrew from Scratch (Jerusalem: Academon, 2000), p. 439.
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4. Write a short composition in Modern Hebrew (8–10 lines) about one
topic from among the three topics given below [15 marks]:
.( תארו מקום אחד שגרתם בו בעבר ותארו את המקום שבו אתם גרים עכשיוa
Describe a place in which you have lived in the past and describe the
place in which you currently live.
?( מה חשוב לעשות כדי להצליח בלימודיםb
What is important to do in order to succeed in one’s studies?
.או על החברים שלכם/( כתבו על משפחתכם וc
Write about your family and/or your friends.

(TURN OVER)
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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

ַבַּלּ ְיָלה ַה ֶזּה ָה ִייִתי ֻבָּבּה ְמֻמֶכּ ֶנת
וָּפ ִניִתי ָיִמי ָנה וְּשׂמ ֹאָלהְ ,לָכל ָהֲﬠָב ִרים,
ְו ָנַפְלִתּי ַאַפּ ִים ַא ְרָצהּ ְו ִנְשַׁבּ ְרִתּי ִלְשָׁב ִרים
ְו ִנסּוּ ְלַאחוֹת ֶאת ְשָׁב ַרי ְבּ ָיד ְמֻאֶמּ ֶנת.

ְוַאַחר ָכְּך ַשְׁבִתּי ִלְהיוֹת ֻבָּבּה ְמֻתֶקּ ֶנת
ְוָכל ִמ ְנָה ִגי ָה ָיה ָשׁקוּל ְוַצ ְיָת ִני,
אוָּלם ָאז ְכָּבר ָה ִייִתי ֻבָּבּה ִמסּוּג ֵשׁ ִני
ְכּמוֹ ְזמוֹ ָרה ֲחבוָּלה ֶשִׁהיא עוֹד ֲאֻח ָזּה ִבְּקנוֶֹק ֶנת.

ְוַאַחר ָכְּך ָהַלְכִתּי ִל ְרקֹד ְבּ ֶנֶשׁף ַהְמּחוֹלוֹת
ַאְך ִה ִנּיחוּ אוִֹתי ְבֶּחְב ַרת ֲחתוִּלים וְּכָלִבים
ְוִאלּוּ ָכּל ְצָﬠ ַדי ָהיוּ ְמדוּ ִדים וְּקצוִּבים.

ְוָה ָיה ִלי ֵשָׂﬠר ָזָהב ְוֵﬠי ַנ ִים ְכֻּחלּוֹת
ְוָה ְיָתה ִלי ִשְׂמָלה ִמֶצַּבע ְפּ ָרִחים ֶשַׁבּ ַגּן
ְוָה ָיה ִלי כּוַֹבע ֶשׁל ַקשׁ ִﬠם ִקשּׁוּט ֻדְּב ְדָּבן.
)Daliah Ravikovitz, “Mechanical Doll” (prompt/question for text on next page
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Q: Discuss the tension between form and the content in this poem and
contextualize your discussion in the history of modern Hebrew literature.

END OF PAPER
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