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SECTION A (Classical Hebrew)
1. Translate the following unseen passage into English and parse all of the verbs [8

marks for translation, 7 marks for parsing].

 ִאם־יִ ְר ֶ ֥אה ִאישׁ֙ בָּ ֲאנ ִ ָ֣שׁים הָ ֔ ֵאלֶּה הַ ֥דּוֹר הָ ָ ֖רע35 ת־קוֹל ִדּבְ ֵריכֶ ֑ם וַיִּ קְ צֹ֖ ף וַיִּ שָּׁ ַב֥ע לֵאמֹֽ ר׃
֣ ֶ וַיִּ ְשׁ ַ ֥מע יְ הוָ ֖ה א34
 זֽ וּל ֞ ִָתי כָּלֵ ֤ב בֶּ ן־יְ ֻפנֶּה֙ ֣הוּא יִ ְר ֔ ֶאנָּה וְ לֽ וֹ־אֶ ֵ ֧תּן36 יכם׃
ֽ ֶ ֲֵשׁר נִ ְשׁ ֔ ַבּﬠְ ִתּי ל ֵ ָ֖תת ַלאֲבֹ ת
֣ ֶ טּוֹבה א
ָ ֔ ַהַ זֶּ ֑ה אֵ֚ ת הָ ָ ֣א ֶרץ ה
 גַּם־בִּ י֙ הִ ְתאַ נַּ ֣ ף יְ ה ֔ ָוה בִּ גְ לַלְ כֶ ֖ם לֵאמֹ֑ ר37 ֲשׁר ִמלֵּ ֖א אַ ח ֵ ֲ֥רי יְ ה ָוֽה׃
֥ ֶ <־בּ֖הּ וּלְ בָ נָ ֑יו ַ֕יﬠַן א
ָ ֲשׁר ָ ֽדּ ַר
֥ ֶ אֶ ת־הָ ָ ֛א ֶרץ א
38
י־הוּא ַינְ חִ לֶ ֥ נָּה אֶ ת־
֖ ִ ֖הוּא יָ ֣ב ֹא ָ ֑שׁמָּ ה אֹ ֣תוֹ חַ ֵ֔זּק כּBהוֹשׁ ַﬠ בִּ ן נוּן֙ הָ עֹ ֵ ֣מד לְ ָפ ֶ֔ני
֤ ֻ ְגַּם־אַ ָ ֖תּה ל ֹא־תָ ֥ב ֹא ָ ֽשׁם׃ י
דﬠ֤ וּ הַ יּוֹם֙ ֣טוֹב ו ָ ָ֔רע ֵ ֖המָּ ה יָבֹ֣ אוּ ָ ֑שׁמָּ ה
ְ  וְ טַ פְּ ֶכ ֩ם אֲשֶׁ֨ ר אֲמַ ְר ֜ ֶתּם ל ַָב֣ז יִ הְ ֶ֗יה ֠וּבְ נֵיכֶם אֲשֶׁ֨ ר ל ֹא־ ָי39 יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃
אמ ֣רוּ אֵ ַ֗לי
ְ ֹ  ַוֽתַּ ﬠֲנ֣ וּ ׀ ַותּ41 ַם־סוּף׃
ֽ ד ָבּ ָ֖רה ֶ ֥דּ ֶר< י
ְ וּסﬠ֥ וּ הַ ִמּ
ְ  וְ אַ ֶ ֖תּם פְּ נ֣ וּ לָכֶ ֑ם40 וְ ל ֶָה֣ם אֶ ְתּ ֶ֔ננָּה וְ ֵה֖ם יִ ָיר ֽשׁוּהָּ ׃
הינוּ ַוֽתַּ חְ גְּ ֗רוּ ֚ ִאישׁ אֶ ת־כְּ לֵ ֣י ִמלְ חַ ְמ ֔תּוֹQֱ
֑ ֵ חָ טָ אנוּ֮ ַ ֽליה ָו ֒ה אֲנַ ֤חְ נוּ ַנ ֲﬠלֶה֙ וְ נִ לְ חַ֔ ְמנוּ כְּ ֥ ֹכל אֲשֶׁ ר־צִ וָּ ֖נוּ יְ הוָ ֣ה א
ֹ֙א־תלָּ ֣ ח ֲ֔מוּ ִ ֥כּי אֵ ינֶ ֖נִּ י בְּ קִ ְרבְּ כֶ ֑ם וְ ל ֹא
ִ  ַו ֨יּ ֹאמֶ ר יְ ה ֜ ָוה אֵ ַ֗לי אֱמֹ֤ ר לָהֶ ם֙ ֤ל ֹא ֽ ַת ֲﬠלוּ֙ וְ ל42 ֥ ת הָ ָ ֽה ָרה׃Qֲוַתָּ ִ ֖הינוּ ַלﬠ
יכם׃
ֽ ֶ ִֵתּ ָ ֽנּ גְ ֔פוּ לִ פְ נֵ ֖י אֹ יְ ב
(Deut. 1:34-42)
2. Translate into English the following unseen passage [8 marks] and
vocalize it on the extra copy of the paper [7 marks].

 וזה הדבר אשר מל יהושע כל העם היצא ממצרים הזכרים כל אנשי4
 כי מלים היו כל העם היצאים5 המלחמה מתו במדבר בדרך בצאתם ממצרים
 כי ארבעים שנה6 וכל העם הילדים במדבר בדרך בצאתם ממצרים לא מלו
הלכו בני ישראל במדבר עד תם כל הגוי אנשי המלחמה היצאים ממצרים
אשר לא שמעו בקול יהוה אשר נשבע יהוה להם לבלתי הראותם את הארץ
אשר נשבע יהוה לאבותם לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש
(Joshua 5:4-6)

3. Translate the following unseen passage into pointed Biblical Hebrew [15 marks].
1

Now this is the commandment, the statutes, and the ordinances, which the LORD
your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither ye go
over to possess it— 2 that thou mightest fear the LORD thy God, to keep all His
statutes and His commandments, which I command thee, thou, and thy son, and thy
son’s son, all the days of thy life; and that thy days may be prolonged. 3 Hear
therefore, O Israel, and observe to do it; that it may be well with thee, and that ye
may increase mightily, as the LORD, the God of thy fathers, hath promised unto
thee—a land flowing with milk and honey.
(Deuteronomy 6:1-3)
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4. In the following unseen passage parse and gloss every element and comment on
noteworthy features, in English [15 marks].

ַ 16ו ֣יּ ֹאמֶ ר ְממוּ ָ֗כן לִ פְ נֵ ֤י הַ ֶ֙מּלֶ<֙ וְ הַ שָּׂ ִ ֔רים ֤ל ֹא ﬠַל־הַ ֶ֙מּלֶ<֙ לְ בַ דּ֔ וֹ ﬠָוְ ָ ֖תה ו ְַשׁ ִ ֣תּי הַ מַּ לְ כָּ ֑ה ִ ֤כּי ﬠַל־כָּל־הַ שָּׂ ִרים֙ וְ ﬠַל־
דבַ ר־הַ מַּ לְ כָּה֙ ﬠַל־כָּל־הַ נּ ֔ ִָשׁים לְ הַ בְ ז֥ וֹת
ָל־הﬠ ִַ֔מּים אֲשֶׁ֕ ר בְּ כָל־מ ְִדינ֖ וֹת הַ ֶ ֥מּלֶ< אֲחַ ְשׁו ֵֽרוֹשׁ׃ ֽ ִ 17כּי־י ֵֵצ֤א ְ
כּ ָ֣
18
ֹא־באָ ה׃ ְ ֽוהַ יּ֨ וֹם
ֵיה֑ן בְּ אָ ְמ ָ ֗רם הַ ֶ ֣מּלֶ< ֲאחַ ְשׁו ֵ֡רוֹשׁ אָ ֞ ַמר לְ הָ ִ֨ביא אֶ ת־ו ְַשׁ ִ ֧תּי הַ מַּ לְ כָּ ֛ ה לְ פָנָ ֖יו וְ ל ָ ֽ
ֵיה֖ן בְּ ﬠֵינ ֶ
בַּ ﬠְ ל ֶ
19
די בִּ זָּי֥ וֹן ָו ָ ֽקצֶ ף׃
ת־דּ ַב֣ר הַ מַּ לְ ָ֔כּה לְ ֖ ֹכל שָׂ ֵ ֣רי הַ ֶ ֑מּלֶ< וּכְ ַ ֖
ֲשׁר ָ ֽשׁ ְמעוּ֙ אֶ ְ
די א ֶ ֤
ֹאמ ְרנָה ׀ שָׂ ֣רוֹת ָ ֽפּ ַרס־וּמָ ֗ ַ
הַ ֶ֜זּה תּ ַ ֣
די וְ ֣ל ֹא ַיﬠ ֲ֑בוֹר אֲשֶׁ֨ ר ֽל ֹא־תָ ֜בוֹא ו ְַשׁ ֗ ִתּי
דבַ ר־מַ לְ כוּת֙ ִמלְּ ָפ ָ֔ניו וְ יִ כּ ֵ ָ֛תב בְּדָ ֵ ֥תי ָ ֽפ ַרס־וּמָ ַ ֖
ִאם־ﬠַל־הַ ֶ ֣מּלֶ< ֗טוֹב י ֵֵצ֤א ְ
טּוֹב֥ה ִמ ֶ ֽמּנָּה׃
עוּתהּ הַ ָ
לִ פְ נֵי֙ הַ ֶ ֣מּלֶ< אֲחַ ְשׁו ֵ֔רוֹשׁ וּמַ לְ כוּתָ הּ֙ יִ ֵ ֣תּן הַ ֔ ֶמּלֶ< לִ ְר ָ ֖
)(Esther 1:16-19
5. Translate the following seen passage into English and comment as requested
below [10 marks for translation, 10 marks for comments].

ד ִתּי
֤יתי הַ ַ֨לּיְ לָה֙ לְ ִ֔אישׁ וְ גַ ֖ם יָלַ ֥ ְ
ֶשׁ־לי ִתקְ ֔ ָוה גַּ ֣ם הָ ִי ִ
 12שֹׁ֤ בְ נָה בְ נֹ תַ י֙ ֵ֔לכְ ן ָ ִ ֥כּי ז ַ ָ֖קנְ ִתּי ִמהְ י֣ וֹת לְ ִ ֑אישׁ ִ ֤כּי אָ ַ֙מ ְר ִתּי֙ י ִ ֣
ר־לי ְמאֹד֙
ֲשׁר יִ גְ ֔ ָדּלוּ ֲהלָהֵ ן֙ ֵ ֽתּ ָﬠ ֔ ֵגנָה לְ בִ לְ ִ ֖תּי ֱהי֣ וֹת לְ ִ ֑אישׁ ַ ֣אל בְּ נֹ ֗ ַתי ִ ֽכּי־מַ ִ ֤
בָ ִ ֽנים׃ ֲ 13הל ֵ ָ֣הן ׀ ְתּשַׂ ֗ ֵבּ ְרנָה ﬠַ֚ד א ֶ ֣
15
הוֽה׃ ַ 14ו ִתּ ֶ ֣שּׂנָה קוֹ ָ֔לן ו ִַתּבְ כֶּ ֖ינָה ﬠ֑ וֹד ו ִַתּ ַ ֤שּׁק ﬠ ְָרפָּה֙ ַלחֲמוֹ ֔ ָתהּ וְ ֖רוּת ָ ֥דּבְ קָ ה ָ ֽבּהּ׃
ִמ ֶ֔כּם ִ ֽכּי־יָצְ ָ ֥אה ִ ֖בי ַיד־יְ ָ
16
ֱQה֑יהָ ֖שׁוּבִ י אַ ח ֵ ֲ֥רי יְ בִ ְמ ֵ ֽתּ<׃
ַו ֗תּ ֹאמֶ ר הִ נֵּה֙ ָ ֣שׁבָ ה יְ בִ ְמ ֔ ֵתּ< אֶ ל־ﬠ ָ ַ֖מּהּ וְ אֶ ל־א ֶ
י־בי
ל־תּפְ גְּ ﬠִ ִ֔
ַו ֤תּ ֹאמֶ ר רוּת֙ אַ ִ
17
ֲשׁר
ֱQהי׃ בַּ א ֶ ֤
ֵאQה֖יִ < א ָ ֽ
ֲשׁר תָּ לִ֨ ינִ י֙ אָ לִ֔ ין ﬠ ֵ ַ֣מּ< ﬠ ִַ֔מּי ו ַ
לְ ָﬠז ֵ ְ֖ב< ל ָ֣שׁוּב מֵ אַ ח ָ ֲ֑ריִ < כִּ֠ י אֶ ל־אֲשֶׁ֨ ר תֵּ לְ ֜ ִכי אֵ ֵ֗ל< וּבַ א ֶ ֤
18
ינ <׃ ו ֕ ֵַתּ ֶרא ִ ֽכּי־
וּתי֙ אָ ֔מוּת וְ ָ ֖שׁם אֶ קָּ ֵ ֑בר כֹּ ֩ה ַיﬠֲשֶׂ֨ ה יְ הוָ ֥ה לִ י֙ וְ ֣ ֹכה יֹ ִ֔סיף ִ ֣כּי הַ ֔ ָמּוֶת ַיפְ ִ ֖ריד בֵּ ִינ֥י וּבֵ ֵ ֽ
תָּ מ֙ ִ
19
ִמ ְתאַ ֶ ֥מּצֶ ת ִ ֖היא לָלֶ ֣ כֶת ִא ָ ֑תּהּ וַתֶּ חְ ַ ֖דּל לְדַ ֵ ֥בּר אֵ ֶ ֽליהָ ׃ וַתֵּ לַ ֣כְ ָנה ְשׁתֵּ יהֶ֔ ם ַﬠד־בֹּ ָ ֖אנָה ֵ ֣בּית לָ ֑חֶ ם וַיְ ִ֗הי כְּ בֹ ָ֙אנָה֙
ל־תּקְ ֶ ֥ראנָה ִ ֖לי ָנﬠ ִ ֳ֑מי קְ ֶ ֤ראן ָ
ֹאמ ְרנָה ֲה ֥ז ֹאת ָנﬠ ִ ֳֽמי׃ ַ 20ו ֣תּ ֹאמֶ ר ֲאלֵיהֶ֔ ן אַ ִ
ֵ ֣בּית ֶ֔לחֶ ם וַתֵּ הֹ֤ ם כָּל־הָ ﬠִ יר֙ ֲﬠלֵיהֶ֔ ן ַותּ ַ ֖
יקם ה ֱִשׁ ַיב֣נִ י יְ הוָ ֑ה לָ ֣מָּ ה ִתקְ ֶ ֤ראנָה לִ י֙ ָנ ֳﬠ ִ֔מי ַוֽיהוָה֙
לִ י֙ מָ ָ ֔רא כִּ י־הֵ ַ ֥מר שַׁ ַ ֛דּי ִ ֖לי ְמאֹֽד׃  21אֲנִ י֙ ְמל ָ ֵ֣אה הָ ַ֔לכְ ִתּי וְ ֵר ָ ֖
מוֹאב וְ הֵ֗ מָּ ה בָּ֚ אוּ ֵבּ֣ית
ְדי ָ ֑
ﬠָ ֣ נָה ִ֔בי וְ שַׁ ַ ֖דּי ֵ ֥ה ַ ֽרע ִ ֽלי׃  22ו ָ ַ֣תּשָׁ ב ָנﬠ ֳִ֗מי וְ ֨רוּת הַ מּוֹאֲבִ יָּ ֤ה ַכלָּתָ הּ֙ ﬠִ ֔ ָמּהּ הַ ָ ֖שּׁבָ ה ִמשּׂ ֵ ֣
ֶ֔לחֶ ם בִּ ְתחִ לַּ ֖ת קְ ִ ֥ציר ְשׂעֹ ִ ֽרים׃
)(Ruth 1:12-22
ֽ ֵ and comment on its morphology.תּ ָﬠ ֔ ֵגנָה a. Parse the form
 and comment on the syntax.לְ בִ לְ ִ ֖תּי הֱי֣ וֹת b. Parse the phrase
הוֽה c. What is the force of the preposition in
? Identify another instance ofיָצְ ָ ֥אה ִ ֖בי ַיד־יְ ָ
a similar usage in the present passage.
שּׂנָה d. Parse the forms
ִ and comment on their orthography.תּקְ ֶ ֥ראנָה  andו ִַתּ ֶ ֣
e. Explain the syntax of the oath formula in verse 17.

)(TURN OVER
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6. Translate the following seen passage into English and comment as requested
below. Your translation must account for the parallelistic structure of the passage [10
marks for translation, 10 marks for comments].
2

׃Bַל־אוֹיְ ֔ ַבי ִ ֥כּי שָׂ ַ ֖מחְ ִתּי בִּ ישׁוּ ָﬠ ֶ ֽת
֣ ֹאמר ﬠָלַ ֤ץ לִ בִּ י֙ ַ ֽבּיה ֔ ָוה ָ ֥רמָ ה קַ ְר ִנ֖י ַ ֽבּיהוָ ֑ה ָ ֤רחַ ב פִּ י֙ ﬠ
ַ ֔  ו ִַתּ ְתפַּלֵּ ֤ל חַ נָּה֙ ַותּ1
 אַ ל־תַּ ְר ֤בּוּ תְדַ בְּ רוּ֙ גְּ בֹ ָה֣ה גְ בֹ הָ֔ ה י ֵֵצ֥א ﬠ ָ ָ֖תק ִמפִּ יכֶ ֑ם3 הינוּ׃Qֵא
ֽ ֵ  וְ ֵ ֥אין ֖צוּר כּBדוֹשׁ כַּיהוָ ֖ה ִ ֣כּי ֵ ֣אין בִּ לְ ֶ ֑תּ
֥ ָאֵ ין־ק
5
4
֙נִתכְּ נ֖ וּ ﬠֲלִ לֽ וֹת׃ ֶ ֥קשֶׁ ת גִּ בֹּ ִ ֖רים חַ ִ ֑תּים וְ נִ כְ שָׁ ִ ֖לים ָ ֥אזְרוּ ָ ֽחיִ ל׃ ְשׂבֵ ִ ֤ﬠים בַּ ֶ֨לּחֶ ם
ְ ִ ֣כּי ֵ ֤אל דֵּ עוֹת֙ יְ ה ֔ ָוה וְ ל֥ וֹ
6
מוֹריד ְשׁ ֖אוֹל
֥ ִ וּמחַ יֶּ ֑ה
ְ דה ִשׁבְ ָ֔ﬠה וְ ַר ַבּ֥ת בָּ נִ ֖ים א ְֻמ ָ ֽללָה׃ יְ הוָ ֖ה מֵ ִ ֣מית
֣ ָ ְדלּוּ ַﬠד־ﬠֲקָ ָרה֙ יָל
֑ ֵ ָנִ ְשׂ ָ֔כּרוּ ְוּרﬠ ִ ֵ֖בים ח
8
֙רוֹמם׃ מֵ ֨ ִקים מֵ ָﬠ ָ֜פר ֗ ָדּל ֵ ֽמאַ ְשׁפֹּ ת֙ י ִ ָ֣רים אֶ בְ י֔ וֹן לְ הוֹ ִשׁיב
ֽ ֵ ף־מ
ְ ַמוֹרישׁ וּמַ ﬠ ִ ֲ֑שׁיר מַ ְשׁ ִ ֖פּיל א
֣ ִ  יְ הוָ ֖ה7 ו ָ ַֽיּﬠַל׃
ֵיהם תֵּ ֵ ֽבל׃
֖ ֶ יבים וְ כִ ֵ ֥סּא כ ָ֖בוֹד יַנְ חִ לֵ ֑ם ִ ֤כּי ַ ֽליהוָה֙ ְמצֻ ֣קֵ י ֔ ֶא ֶרץ וַיָּ ֥שֶׁ ת ֲﬠל
ִ֔ ד
ִ ְﬠִ ם־נ
(I Sam. 2:1-8)
a. What is the syntactic problem with the word  ?חַ ִ ֑תּיםHow might it be explained? If
one were to emend, what emendation would yield a smooth text?
b. What is the force of the preposition in the sentence נִשׂ ָ֔כּרוּ
ְ ֙? ְשׂבֵ ִ ֤ﬠים בַּ ֶ֨לּחֶ ם
c. Comment on the syntactic parallelism in verse 6.
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)SECTION B (Modern Hebrew
1. Translate the following unseen Modern Hebrew passage into English, and
answer the questions in Hebrew below [10 marks for translation, 5 marks for
]questions

לתקן את העולם
מדען אחד חי כל הזמן מודאג מבעיות העולם ,והיה נחוש בדעתו למצוא להן פתרון .הוא
העביר ימים כלילות במעבדה שלו כדי למצוא תשובות לספקות שלו.
יום אחד ,בנו בן השבע פלש למקום ההתבודדות שלו ,נחוש לעזור לו בעבודתו .המדען,
עצבני בגלל ההפרעה ,ניסה לגרום לילד ללכת למקום אחר .כשראה שזה בלתי אפשרי
להוציא אותו משם ,חיפש משהו שיוכל לספק לילד תעסוקה ,ויסיח את דעתו.
הוא הוציא מאיזו חוברת דף עם מפת העולם ,גזר אותה להמון חתיכות ,ונתן לילד יחד
עם גליל נייר דבק ואמר לו" :אתה אוהב פאזלים ,נכון? אז אני אתן לך את העולם לתקן ,הנה
העולם כולו מפורק ,נראה אם אתה יכול לתקן .תעשה זאת לבד ,לבד".
הוא חשב שלילד ייקח ימים עד שיצליח להרכיב את המפה ,אבל כמה שעות לאחר מכן,
כבר שמע את קולו של בנו קורא לו ברוגע" :אבא סיימתי; הצלחתי להרכיב הכול".
בהתחלה האב לא האמין" :זה לא ייתכן ,שבגיל שבע יוכל הילד להרכיב מחדש מפה
שמימיו לא ראה!!!" אבל הוא הניח את רשימותיו וניגש לבנו ,כשהוא בטוח שהוא הולך
לראות עבודה מבולגנת...
להפתעתו ,המפה הייתה מושלמת ,כל החתיכות במקומן .איך זה ייתכן? איך הוא עשה
את זה? "אתה לא ידעת איך נראה העולם" ,אמר המדען לבנו" ,איך הצלחת?"
"אבא" ,אמר לו הילד" ,אני אמנם לא ידעתי איך נראה העולם ,אבל כשתלשת את הדף מן
החוברת ,ראיתי שבצדו השני יש תמונה של אדם .כשנתת לי לתקן את העולם ,אני ניסיתי,
ולא הצלחתי .זה היה הרגע שבו נזכרתי בתמונה של האדם מהצד השני .הפכתי את כל
החתיכות והתחלתי לתקן את האדם ,שאני יודע איך הוא אמור להיות .כשהצלחתי לתקן את
האדם ,הפכתי אותו וראיתי שהצלחתי לתקן את העולם".
http://www.shimoni.givatayim.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1023062

א למה גזר האב את מפת העולה ונתן את החתיכות לבנו?
ב במלים שלכם ,הסבירו כיצד הצליח הילד להרכיב את מפת העולם ,כשהוא אף פעם לא
ראה אותה קודם.
ג לפי דעתכם ,מהו מוסר ההשכל )= המסר המורלי ,הלקח( של הסיפור? תוך כדי
תשובתכם ,התייחסו לאירוניה בסיפור.

)(TURN OVER
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2. Write a summary in Modern Hebrew of the following unseen passage. The
]summary should not exceed 120 words [15 marks

מה עובר עלינו כשאנו מתאהבים?
השאלה מה גורם לאנשים להתאהב מעסיקה רבים .אם שואלים איש דת מקבלים תשובות
בתחום התאולוגי ,סוציולוג ייתן הסבר בתחום החברתי ,כימאי או ביולוג יסבירו זאת
בהשפעת חומרים שהמוח משחרר כאשר מתאהבים .במוח קיימים אזורי רגש ואזורים
קוגניטיביים ,שאחראים על חשיבה רציונלית .בשלבי ההתאהבות הרומנטית ,החלק הרגשי
במוח משתלט על החלק החושב .במצב כזה האדם פועל מתוך דחפים וריגושים שאינם
תואמים בהכרח את התנהגותו הרגילה .התאהבות דומה למצב פסיכוטי ,שבו מאבדים את
תחושת המציאות .כבר לפני שנים רבות אמר ויליאם שייקספיר" :האהבה היא טירוף".
שייקספיר לא ידע כי לאמרה שלו יימצא ,כעבור מאות שנים ביסוס כימי.
אחד החומרים המשתחררים במוח כאשר מרגישים הנאה הוא הדופאמין .חומר זה
משתחרר בשעה שאוכלים אוכל טוב ,בשעת פעילות מינית ,כשמאזינים למוסיקה אהובה וגם
כאשר משתמשים בסמים .לדעת רבים ,להתאהבות רומנטית ולהתמכרות יש מכנה משותף.
גם אהבה של אם לתינוק ,אהבה של ילד להוריו ואפילו אהבה של ילד לצעצוע גורמות
לשחרור דופאמין.
לא רק הורמונים וחומרים הנמצאים במוח גורמים לנו להתאהב .גם ריחות גורמים לנו ,כמו
לחיות אחרות ,להימשך דווקא אל בני זוגנו .אלו הם הפרומונים ,חומרים כימיים שגורמים
למשיכה בין בני אדם.
לפי המדענים ,אהבה כוללת כמה שלבים :משיכה מינית ,דחף הקיים אצל כל בעלי החיים,
אהבה רומנטית ,ולבסוף זוגיות קבועה המביאה לתחושת רוגע וביטחון לטווח ארוך ,תחושה
המאפשרת לאדם להקים משפחה ולקיים אותה לאורך שנים רבות .רק שלושה אחוזים
מהיונקים ,ובהם האדם ,מפתחים זוגיות למשך כל החיים או למשך חלק ניכר מהם.
באוניברסיטת פיזה באיטליה ערכו בדיקות דם למאות צעירים מאוהבים כדי לחקור את
הכימיה של האהבה הרומנטית .ואכן ,בדמם של הצעירים התגלתה כמות גדולה של חומרים,
שריכוזם עולה בזמן ההתאהבות .להפתעת החוקרים אותם חומרים נמצאים בריכוז גבוה גם
אצל חולי נפש .ואולי אין הדבר מפתיע ,שכן ,כאשר אנשים מתאהבים הם "משתגעים" ,אינם
מתנהגים בצורה הגיונית ,ומפתחים מחשבות ורעיונות מוזרים.
עם זאת ,המדענים עדיין זהירים .בתחום זה רב הנסתר על הנגלה ,ועדיין לא נמצאה
הנוסחה להתאהבות.
;(Between the Lines. Jerusalem: The Hebrew University of Jerusalem, pp. 18–19
)adapted from ynet: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3059154,00.html
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3. Write a composition of 200 words in Modern Hebrew on one of the three
]topics given below [15 marks

א בשיר של מאיה הרמן ודודי בר דוד כתוב "למדתי לחיות עם עצמי וזה הדבר הכי קשה
בעולם ...למדתי לחיות עם עצמי ולא לנסות להיות מישהו אחר" .למה הם מתכוונים? האם
אתם מסכימים? הסבירו.
ב האם אתם מאמינים בהשפעה של כלבים או של חיות מחמד אחרות על הבריאות של
האדם? נמקו.
ג כתבו המלצה על סרט/תכנית טלוויזיה שראיתם או על ספר שקראתם.
4. Translate the following seen text into English and answer the
]questions below [8 marks for translation and 7 marks for questions

חופשה בתל אביב
יש מקום לכולם בתל אביב .המיזוג בין האנשים השונים נותן לתל אביב את הדופק שלה.
ההתנגשות בין ישן וחדש נותנת לה את האופי המיוחד שלה .ברחוב שינקין ליד חנות ג'ינס
אופנתית תמצא חנות קבלה .בקצה שכונת נווה צדק הכפרית ,השכונה הראשונה שנבנתה
מחוץ ליפו ב ,1887-עומד מגדל דירות בן  44קומות .בעיר יש הרגשה של עיר מודרנית
צעירה עם ריכוז בתי הבאוהאוס הגדול בעולם .במרחק כמה קילומטרים משם נמצא הנמל
העתיק של יפו ,שממנו הפליג יונה הנביא לפני שנבלע על ידי הלווייתן.
הלכתי ברצועת החוף של תל אביב לאורך שלושה קילומטר .בטיילת ליד ה"הילטון" עברתי
ליד "החוף הנפרד" ,שהשלט לידו אומר" :חוף נפרד ,ימי רחצה לנשים :א ,ג ,ה .ימי רחצה
לגברים :ב ,ד ,ו" .לידו החוף של ההומוסקסואלים .בהמשך ראיתי קבוצות של גולשים,
משפחות צעירות ,שחקני פינג פונג ,אתיופים ,מתופפים היפים ,וגם גברים זקנים מתרחצים
בתחתוניהם .דרומה משם לכיוון יפו רואים יותר ויותר ערבים ,וגם נשים עם כיסוי ראש.
עבור ישראלים 45 ,הדקות המפרידות בין תל אביב לירושלים הן מטאפורה להבדל
התרבותי הגדול בין שתי הערים .ירושלים היא מרכז דתי עולמי ,ולעומת זאת תל אביב היא
עיר ים-תיכונית חופשיה .עבור התיירים ,הקרבה בין שתי הערים היא יתרון גדול .נדיר למצוא
חופשה בעיר חוף ,ובמרחק נסיעה של פחות משעה ממנה למצוא עיר עם היסטוריה בת
 5,000שנה.
)(Adapted from Brandeis Modern Hebrew: Intermediate to Advanced, 73

א רשמו את שבעת שמות הפעולה 'המג'וריים' ועוד שלושה שמות פעולה 'מינוריים' .ליד כל
שם פעולה כתבו את שם הפועל המתאים.
ב מה זה "חוף נפרד" ומדוע הכותב מזכיר אותו בהקשר של המאמר?
ג הסבירו את המשפט " 45הדקות המפרידות בין תל אביב לירושלים הן מטאפורה להבדל
התרבותי הגדול בין שתי הערים ".
)(TURN OVER
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5. Translate the following seen passage into English and comment as
]requested below [7 marks for translation, 8 marks for comments

ֶמר נוּגֶ ה
ז ֶ
מאת רחל המשוררת
1

חוֹקי ֶשׁ ִלּי,
קוֹליְ ,ר ִ
הֲ ִת ְשׁ ַמע ִ
קוֹלי ,בַּ אֲ ֶשׁר ִהנְּ —%
הֲ ִת ְשׁ ַמע ִ
קוֹרא ְבּעֹ ז ,קוֹל בּוֹכֶה ִבּ ְד ִמי
קוֹל ֵ
ָה?
ָרכ
וּמﬠַ ל לַ זְּ ַמן ְמצַ וֶּה ְבּ
ֵ

5

ָרכִ יםָבּהָרב.
ֵתּבֵ ל זוֹ ַרָבּה ְוּד
ָרדוֹתָלﬠַ ד.
ָשׁוֹת ְל ַדק ,נִ ְפ
נִ ְפגּ
כּוֹשׁלוֹת ַרגְָליו,
ְמבַ ֵקּשָׁאָדם ,אַ ְ 3
ל ֹא יוּכַל ִל ְמצ ֹא אֶ ת אֲ ֶשׁרָאבַ ד.

2
3
4

6
7
8

ָמי כְָּברָקרוֹב אוּלַ י,
 9אַ חֲ רוֹן י ַ
 10כְָּברָקרוֹב הַ יּוֹם ֶשׁל ִדּ ְמעוֹת ְפּ ֵרָדה,
 11אֲ חַ כֶּה ְל %ﬠַ ד יִכְ בּוּ חַ יַּי,
דוֹדהּ.
 12כְּ חַ כּוֹתָרחֵ ל ְל ָ
א רשמו חמישה שימושים לשוניים מהשיר שאינם אופייניים לעברית המודרנית וספקו
שימושים מודרניים חלופיים.
ָרכִ יםָבּהָרב" )שורה  (5אינו תקני—באיזה אופן? כיצד
"וּד
ב התחביר בצירוף הלשון ְ
אפשר לדעת ,בכל זאת ,שהתכוונה המשוררת דווקא למלים האלה?
סוֹלווֵיג
ג בגרסה ראשונית של השיר ,הייתה השורה החותמת אותו "כַּאֲ ֶשׁר ִחכְָּתה ְ
דוֹדהּ" .על סמך ידיעתך על הרקע האישי שלו ,איזו גרסה של השיר עדיפה
ְל ָ
בעיניכם? מדוע?

END OF PAPER
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