
 
Page 1 of 7 

AET0/MES5/Elementary Hebrew Language B/1/v1 

 
 
AET0 
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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. 
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20 page answer booklet 
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Second copy of the question paper 
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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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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. 

 
 םהרבא וילא רמאיו םהרבא תא הסינ םיהלאהו הלאה םירבדה רחא יהיו 1

 ךלו קחצי תא תבהא רשא ךדיחי תא ךנב תא אנ חק רמאיו 2 יננה רמאיו

 ךילא רמא רשא םירהה דחא לע הלועל םש והלעהו הָּיִרֹומה ץרא לא ךל
 תאו ותא וירענ ינש תא חקיו ורומח תא שובחיו רקבב םהרבא םכשיו 3

 4 םיהלאה ול רמא רשא םוקמה לא ךליו םקיו הלוע יצע עקביו ונב קחצי

 רמאיו 5 קוחרמ םוקמה תא אריו ויניע תא םהרבא אשיו ישילשה םויב

 הכ דע הכלנ רענהו ינאו רומחה םע הפ םכל ובש וירענ לא םהרבא

 קחצי לע םשיו הלועה יצע תא םהרבא חקיו 6 םכילא הבושנו הוחתשנו

 קחצי רמאיו 7 וידחי םהינש וכליו תלכאמה תאו שאה תא ודיב חקיו ונב

 היאו םיצעהו שאה הנה רמאיו ינב יננה רמאיו יבא רמאיו ויבא םהרבא לא

 םהינש וכליו ינב הלועל השה ול הארי םיהלא םהרבא רמאיו 8 הלועל השה

 תא םהרבא םש ןביו םיהלאה ול רמא רשא םוקמה לא ואוביו 9 ודחי

 חבזמה לע ותא םשיו ונב קחצי תא דוקעיו םיצעה תא ךורעיו חבזמה

 םיצעל לעממ
 

Genesis 22:1-9  
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2.  

a. On the extra copy of the exam paper fill in a suitable particle 
(adverb, conjunction, preposition, or possessive particle לש ), 
adding a pronominal suffix if necessary [5 marks]: 

 תיבה ?ינדו דיוד לש תיבה בוחר הזיאב .ריעה זכרמב דחיב םירג ינדו דיוד -

 .קורבמפ בוחרב )1(__________

 .בתכמ םוש )3(__________ יתחלש אל )2(__________ ,יילע הסעכ ילש אמא -

 .)5(__________ רבדל בהוא ינא ,)4(__________.ןיינעמ דואמ שיא לאומש -

 בהוא דימת ינא .)6(__________ תדלוהה םויל טרצנוקל םיסיטרכ יל הנתנ אתבס -

 .)7(__________ לבקמ ינאש תונתמה תא

 ,)9(__________ רקבמ ינאשכ )8(__________ ,ילש םירוהה םע רג אל רבכ ינא -

 .)10(__________ רוזעל ךירצ ינא

 

 

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

 .__________ ךירצ אל התא ;יתמליש רבכ ינא .1

 יל __________״ :הל יתרמא ,ןכ לע .ברע תחוראב הציפ יל תתל החכש אמא .2

 ״!הציפ

 יל ריבסהל םיכירצ אל םתא .היעבה תא יל __________ רבכ תרחאה תיטנדוטסה .3

 .םעפ דוע

 .__________ רקובב רחמ לבא ,רקובב םויה יתצר אל .4

 __________ אל דוע ינא לבא ,םהלש םירפסה תא ונק רבכ םירחאה םיטנדוטסה .5

 .ילש רפסה תא

 
 
 

(TURN OVER)  
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c. On the extra copy of the exam rewrite each of the following sentences 

so that the underlined phrase is plural and definite. Add תא  where 

necessary [5 marks]: 

 .הטיסרבינואב השדח תיטנדוטס םע לומתא יתרביד .1

 .ילש ןבה םע םידלי רפס אורקל בהוא ינא .2

 ?קושב בשוי ןקז שיא תיאר .3

 .תמסרופמ תירבע תרומ שי הזה רפסה תיבב .4

 .אורקל בהוא אוה יכ הלודג םירפס תונח הנק רישעה רוספורפה .5

 

3. Translate the following unseen passage into English [15 marks]: 

 תרניכה לע רומשל ךירצ
 אלו םילארשי ,םיריית .לארשיב םיבושחהו םילודגה תּורָייַתה יֵרָתֲאמ דחא איה תרניכה

 ,תרניכה לש םיקותמהו םיטקשה םימב תֹוחְׂשִל םיאב םה .תרניכה תא םיבהוא ,םילארשי

 .םש םיניינעמהו םיירוטסיהה תומוקמבו הלש םיפיה םיפוחב לייטל

 

 תסנכ יתב שי הירבטב ;םאָלְסיִאהו תּורְַצנה ,תּודֲַהיה :תותדה שולש תֹוׁשָגְִפנ תרניכה דיל

 דיל .תורצנל םישודק םירתא דועו תוירצונ תֹויִֵסנְּכ שי םשמ קוחר אל .םיקיתע םיִדָגְסִמו

 דיל םיהובג םיניינב הברה ונב תונורחאה םינשב .ץראב םינושארה םיצוביקה ומק תרניכה

 ךירצש ,םיבשוח עבטה ַתנַגֲהַל הָרְבֶחה ישנא .םיבר תוריד יתבו תויונח ,תונולמ – תרניכה

 רשפא יא רבכ ,לשמל ,הירבטב .תרניכה לש םידחוימה םיפוחה לעו הפיה ףונה לע רומשל

 .תונולמו תודעסמ ,הפק יתב הברה ךכ לכ שי יכ ,תרניכה לש יִעְבִטה ףוחה תא םויה תוארל

 

 קוחר ,הלעמל ,םירהה לע תונולמה תא תונבל ךירצש ,םירמוא עבטה תנגהל הרבחה ישנא

 לע רומשל םיצור םה .תרניכל ביבסמ הפיו הלודג תֶלֶייַט תונבל ךירצש ,םיבשוח םה .ףוחהמ

 לע בושחל ךירצש ,םירמוא םה .םתיא םימיכסמ אל תּורייתה ישנא .םיירוטסיהה םירתאה

 .ריעה תא רוגסל רשפא יאש ,םיבשוח םה .הירוטסיהה לע אלו םוקמה לש דיתעה

 

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]: 

 

a( וישכע םירג םתא ובש םוקמה תא וראתו רבעב וב םתרגש דחא םוקמ וראת. 

Describe a place in which you have lived in the past and describe the 

place in which you currently live. 

 

b( םידומילב חילצהל ידכ תושעל בושח המ? 

What is important to do in order to succeed in one’s studies? 

 

c( םכלש םירבחה לע וא/ו םכתחפשמ לע ובתכ. 

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] 

תֶנֶּכֻמְמ הָּבֻּב יִתיִיָה הֶּזַה הָלְיַּלַּב  

,םיִרָבֲעָה לָכְל ,הָלֹאמְׂשּו הָניִמָי יִתיִנָפּו  

םיִרָבְׁשִל יִּתְרַּבְׁשִנְו ּהָצְרַא םִיַּפַא יִּתְלַפָנְו  

.תֶנֶּמֻאְמ דָיְּב יַרָבְׁש תֶא תֹוחַאְל ּוּסִנְו  

 

תֶנֶּקֻתְמ הָּבֻּב תֹויְהִל יִּתְבַׁש ְךָּכ רַחַאְו  

,יִנָתְיַצְו לּוקָׁש הָיָה יִגָהְנִמ לָכְו  

יִנֵׁש גּוּסִמ הָּבֻּב יִתיִיָה רָבְּכ זָא םָלּוא  

.תֶנֶקֹונְקִּב הָּזֻחֲא דֹוע איִהֶׁש הָלּובֲח הָרֹומְז ֹומְּכ  

 

תֹולֹוחְּמַה ףֶׁשֶנְּב ֹדקְרִל יִּתְכַלָה ְךָּכ רַחַאְו  

םיִבָלְכּו םיִלּותֲח תַרְבֶחְּב יִתֹוא ּוחיִּנִה ְךַא  

.םיִבּוצְקּו םיִדּודְמ ּויָה יַדָעְצ לָּכ ּוּלִאְו  

 

תֹוּלֻחְּכ םִיַניֵעְו בָהָז רָעֵׂש יִל הָיָהְו  

ןַּגַּבֶׁש םיִחָרְּפ עַבֶּצִמ הָלְמִׂש יִל הָתְיָהְו  

.ןָבְּדְבֻּד טּוּׁשִק םִע ׁשַק לֶׁש עַבֹוּכ יִל הָיָהְו  
 

 

 

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 


