בחינת כניסה למחלקה לתרגום וחקר התרגום
המסלול הספרדי
אורך הבחינה 3 :שעות
אסור להשתמש במילון
יש לכתוב את הבחינה על צד אחד של הדף בלבד
לבחינה  6חלקים

חלק א' )טקסט בעברית(
נא לקרוא את הקטע שלהלן ולהסביר את  20המילים /המושגים /הביטויים הממוספרים
והמסומנים באות מודגשת .את ההסבר יש לתת בעברית ,תוך התייחסות להקשר שבו מופיעים
הפריטים.
ראה קטע החולה ,המילים הבאות סומנו:
 .1הוצף
 .2להיחרץ גורלו
 .3המערערים
 .4תסקיר
 .5הסחבת
 .6מזהמים
 .7אדמות הכבול
 .8מימוש
 .9ירד לטמיון
 .10התשתית
 .11השלימה את חלקה
 .12תצהירים
 .13ילקוט הטענות
 .14פגיעה נופית
 .15שמורת טבע
 .16אמנה בינלאומית
 .17מקור פרנסה
 .18רווחת
 .19המערכת
 .20תציג חברה זו במערומיה

חלק ב' )טקסט בספרדית(
נא לקרוא את הטקסט ולהסביר את  20המילים /המושגים /הביטויים הממוספרים והמסומנים
באות מודגשת .את ההסבר יש לתת בספרדית ,תוך התייחסות להקשר שבו מופיעים הפריטים.
ראה  .Voluntariado Frente a Bienestar Socialהמילים הבאות סומנו:
1. Reos
2. Reimpulsar
3. Particulares
4. Focos
5. Magna
6. Factible
7. Fachada
8. Patrios
9. Prójimo
10. Antiintervencionista
11. Despectivamente
12. Baza
13. Alenta
14. Electorado
15. Solicitudes
16. Fuentes
17. Supone
18. Jubilados
19. Minusválidos
20. Cifra

חלק ג' – שאלות הבנה
נא להשיב בספרדית על שתי השאלות הבאות ,המתייחסות לטקסט בעברית:
 .1מהו פרויקט החולה ומה עלול לקרות אם לא יושלם הפרויקט?
 .2מה הקשר בין התכנית המוצעת לבין מי השתייה בכל הארץ?
נא להשיב בעברית על שתי השאלות הבאות ,המתייחסות לטקסט בספרדית:
1.

2.

חלק ד' – תרגום
 .1בטקסט העברי ,נא לתרגם מעברית לספרדית את הפסקה שלפני האחרונה )מ"-אם לא יתקבל"
עד "מרעה לבקר"(.
 .2בטקסט הספרדי ,נא לתרגם מספרדית לעברית את הפסקה שלפני האחרונה בטור הרביעי) .מ-
" "pero no solo los parquesעד"(" mentores en EE UU
חלק ה' – חיבורים )אחד בעברית ואחד בספרדית(
נא לכתוב חיבור קצר )לא יותר מעמוד( על כל אחד משני הנושאים הבאים .על אחד מהם )לבחירתכם(
יש לכתוב בעברית ועל האחר בספרדית.
 .1מיהו הסופר )העברי ,הספרדי או אחר( האהוב עליך ביותר ומדוע
 .2באילו בעיות נתקל עולה חדש?
חלק ו' – רקע אישי
מה הביא אותך לבחון אפשרות ללמוד תרגום וחקר התרגום? ספר/י מעט על עצמך .אנא ציינ/י גם מהי
שפת האם שלך ,ומה למדת בתואר הראשון.
תשובה זו יש לכתוב בשפה שאיננה שפת האם.

