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את המפתח לדירה, נפתחה פתאום הדלת מעצמה ובפתח  ַיְלקּוטֹובְ חיפש  ַאְנטֹוןכש 

 הצעיר," היא אמרה וחייכה. "צהריים טובים, נערי עמדה אמו.

 חר כך קפץ מאושר, חיבק אותה ואמר:"צהריים טובים," הוא ענה בהפתעה. א

התיישב על  ַאְנטֹוןשאת שוב בריאה." הם הלכו לחדר המגורים,  "אני כל כך שמח

הספה והתפעל מכל צעד שעשתה אמו. "זה עדיין מעייף אותי קצת" היא אמרה 

 היה היום בבית הספר?"והתיישבה עייפה לצדו. "איך 

ם. רבותיי, כמה וגרפיה שבהודו חיים אינדיאניאמר בשיעור גא דְר יכַ ס ר  נְ מַ אּונ  "

יץשהילד הזה טיפש. ואחר כך  ַמןצבט את  ְשמ  ַמן, ואז ְפר  קם מהספסל שלו ומר  ְפר 

ַמן שאל מה קורה. ְבֶרְמֶזר אמר שיש לו כנראה פרעוש ואולי אפילו שניים. ואז  ְפר 

יץקפץ  שלו אסרו עליו לשבת ליד מי שיש לו פרעושים.  ממקומו ואמר שההורים ְשמ 

צחקנו עד שכאבה לנו הבטן. אנטון מיד התחיל שוב לצחוק ושאל אחר כך את אמו, 

 "לא מצחיק אותך היום כלום?"

 "תמשיך רק לספר," היא אמרה.

ְסַעד הספה ומתח את רגליו. "מר  היה מאד נחמד  ְמֶזרְבֶר הוא הניח את ראשו על מ 

 אלי בשיעור האחרון, ואמר שאני אבוא לבקר אצלו פעם כשיהיה לי זמן." 

פתאום הוא התכווץ, "אוי איזה טיפש אני. אני הרי מוכרח לבשל." אמו עצרה בעדו 

יל. "נקניקיות ועדשים?"  והצביעה על השולחן. על השולחן עמדו צלחות וסיר ַמְהב 

 הסתער על האוכל בחריצות ַאְנטֹוןהתיישבו ואכלו. הוא שאל. היא הנהנה, והם 

 בהתלהבות,  הנהן הוא עוד. אמו לו הציעה הצלחת את ְלַלֵחְך גמר כשהוא רבה.
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בריאה אינה הוא ילד שחי בגרמניה עם אמו. אמו של אנטון  ַאְנטֹון

מתקשה לפרנס את עצמה ואת אנטון מעבודתה כעוזרת בית. והיא 

אנטון לומד בבית ספר, יש לו חברים וככל שהוא יכול, הוא עוזר 

 לאמו ומטפל בה כאשר היא חולה.
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דג  ַאְנטֹוןאבל ראה שהיא לא נגעה במנה שלה. פתאום איבד האוכל את טעמו. 

 חתיכות של נקניק מתוך העדשים. שתיקה מעיקה ירדה על החדר כמו ערפל.

לבסוף כבר לא יכל יותר לשאת את השתיקה. "מה קרה, אמא? קרה משהו? עשיתי 

משהו לא בסדר? לפעמים אפילו אני בעצמי כבר לא יודע... אולי זה בגלל הכסף? 

 בעצם, בכלל לא היית צריכה לעשות נקניקיות." הוא הניח בעדינות את ידו על ידה.

למטבח. כשחזרה, אמרה אבל אמו הורידה את הכלים ולקחה אותם במהירות 

"תתחיל להכין שיעורי בית, אני עוד מעט חוזרת." הוא ישב על כיסאו והניד בראשו 

 באי הבנה. מה כבר עֹוֵלל?

דלת המסדרון נטרקה. הוא פתח את החלון והביט החוצה. זמן רב עבר עד אשר 

יצאה אמו מפתח הבית. היא צעדה בצעדים קטנים. ההליכה המהירה עלתה לה 

יֶלְרי ההבמורד רחוב  . היא הלכהבמאמץ   ואחר כך נעלמה מעבר לפינה. ַאְרט 

הוא התיישב מיואש ליד השולחן, הביא את הילקוט ואת ֶקֶסת הדיו והחל להכין 

לבסוף חזרה אמו. בידה היה זר פרחים קטן, היא הביאה מים ושמה את  שיעורים.

הפרחים באגרטל הכחול. היא סידרה את גבעולי הפרחים, סגרה את החלון, עמדה 

 , ושתקה.ַאְנטֹוןלידו, גבה אל 

 "פרחים יפים," הוא אמר וידיו שלובות. הוא כמעט ולא נשם, "רקפות, נכון?"

אישה זרה. היא עמדה ליד החלון ומשכה בכתפיה. אמו עמדה בחדר, כאילו הייתה 

יותר מכל, היה רוצה לרוץ אליה, אבל הוא רק התרומם מעט מכיסאו וביקש "תגידי 

קולו שלו נשמע צרוד והיא כנראה בכלל לא שמעה אותו. ואז היא  לפחות מילה."

שאלה אותו מבלי להסתובב, "מה התאריך היום?" הוא אמנם התפלא, אבל כדי לא 

 שעל הקיר וקרא בקול רם: רגיז אותה עוד יותר, הלך ללוח השנה לה

 "תשעה באפריל."

 "תשעה באפריל," היא אמרה והצמידה את הממחטה אל פיה.

 פתאום הוא הבין! זה היה יום ההולדת של אמו והוא שכח אותו!

הוא צנח חזרה אל תוך כיסאו ורעד בכל גופו. הוא עצם את עיניו, ומה שרצה יותר 

היה למות במקום... בגלל זה היא קמה היום. בגלל זה היא בישלה עדשים מכל 

ונקניקיות. בגלל זה היא נאלצה לקנות לעצמה פרחים! עכשיו היא עמדה ליד החלון 

אסור היה לו אפילו לגשת אליה וללטף אותה.  בודדה, כאילו זנח אותה כל העולם.

ליפול למשכב במהירות. אז  איך אפשר את זה לא יכלה לסלוח לו. אילו לפחות ידע

קם והלך אל הדלת. הוא פנה  שלו והכל היה שב על מקומו. הוא למיטההייתה באה 

בלא אומר ובלא  אליה עוד פעם אחת ושאל: "קראת לי, אמא?" אבל היא נשענה

 תנועה ליד החלון. הוא יצא למטבח, התיישב ליד תנור הבישול וחיכה לבכי שיבוא. 
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ו. מידי פעם רעד כאילו אחז מישהו בצווארונו וטלטל אותו, אבל הדמעות לא הגיע

אחד. הוא תחב את ַהַמְרק  *אחר כך הוציא את קופסת הצבעים והוציא ממנה ַמְרק

זאת ירד ויביא לה משהו? הוא יכול לשים את זה בתיבת הדואר  לכיס. אולי בכל

ּלּות אל תיבת ולברוח. ולעולם לא לחזור יותר! חפיסת שוקולד אפשר לשלשל ְבקַ 

," הוא היה כותב על ַאְנטֹון"מבנך האומלל  הדואר ולצרף אליה כרטיס ברכה.

 כרטיס הברכה. כך תהיה לאמו לפחות מזכרת טובה ממנו.

על בהונותיו חמק מן המטבח, דרך המסדרון, פתח את הדלת בזהירות וסגר אותה 

 מאחוריו כאילו היה גנב.

והביטה מבעד לשמשה, כאילו מונחים שם  אמו עוד עמדה שעה ארוכה ליד החלון

ים. לא היה בהם דבר חוץ ממחלות ודאגות. לעובדה שבנה חייה האומללים והְמ  ַדְכא 

שכח את יום הולדתה יחסה משמעות נסתרת. גם הוא אבד כמו שאבד הכל לפניו, 

וכעת גם אבד הטעם האחרון לחייה. כאשר ניתחו אותה חשבה: אני מוכרחה 

 אם אמות עכשיו? והנה עכשיו שכח את יום הולדתה? ַאְנטֹוןיה עם לחיות, מה יה

ְכְמרּו ַרֲחֶמיה  על הנער הקטן. איפה הוא מתחבא? הוא כבר התחרט על  לבסוף נ 

נּותו. "קראת לי, אמא?" הוא עוד שאל לפני שעזב מיואש את החדר. אסור לה  ַשְכח 

להיות כל כך מחמירה, להיות כל כך קשוחה איתו. הוא כל כך נבהל. אסור לה 

הוא ביקר בבית החולים מדי יום. יום יום אכל  בשבועות שחלפו סבל הרבה בגללה.

י העיר והיה בודד בדירה כמו יתום. אחר כך החזירו אותה  י  בבית ַתְמחּוי עם ֳענ 

ומדי פעם אפילו שטף  הביתה. כבר שבועיים שהיא במיטה והוא בישל ועשה קניות

יא החלה לחפש אותו. נכנסה לחדר השינה. הלכה למטבח. ה את החדר עם מגב.

היא הדליקה את האור במסדרון ואפילו חיפשה  אפילו בבית השימוש חיפשה אותו.

 מאחורי הארונות.

 !" ַאְנטֹון! ילד, בוא, אני כבר בסדר! ַאְנטֹון"אנטון!" היא קראה לו. "

 היה בדירה. היא החלה לצעוק בקול רם ואחר כך מיד ללחוש, אבל הוא לא

 הוא ברח! היא הייתה חסרת מנוח. היא קראה בשמו בתחינה. הוא נעלם.
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ְרק *  הוא המטבע בו השתמשו בגרמניה בתקופה שבה נכתב הסיפור. מַּ
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 כתוב: "פתאום הוא הבין! זה היה יום ההולדת של אמו והוא שכח אותו!". 43בשורה  .9

 בקטע זה? פעמיים (!קריאה )מדוע לדעתכם בחר הסופר להשתמש בסימן  .א

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 לפניכם קטע קצר ובו מופיעות משבצות ריקות.  .ב

 רשמו בכל משבצת את הסימן המתאים: 

 )?( שאלהסימן  או  ).(  נקודה)!(,  סימן קריאה

 אבא הלך עם הראל ליער בן שמן 

 "אבא", קרא הראל, "לדעתך יש ביער נחשים         "

 יזהר        ", צעק אבא, "תגיד, אתה לא רואה את הנחש שליד הרגל שלך        "ה"

 ", שאל הראל.  או לעצור במקום     לרוץ     "הצילו        אני לא יודע מה לעשות    

 

 

 

 
 

 אנטון לא רצה שאמו תדע שהוא יוצא מהדירה. הציגו שתי דוגמאות לכך מהסיפור:  .10

 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 
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 כתוב:  71-73בשורה  .11

הלכה למטבח. אפילו בבית השימוש חיפשה היא החלה לחפש אותו. נכנסה לחדר השינה. "

 ".היא הדליקה את האור במסדרון ואפילו חיפשה מאחורי הארונות אותו.

 פעלים המופיעים בקטע.מן ההעתיקו ארבעה  .א

 __________     __________     __________     __________ 

 לאיזו מטרה נועד ריבוי הפעלים בקטע זה? .ב

 של אנטון כל כך עייפה.להסביר מדוע הייתה אמו  .1

 להמחיש כמה היה חשוב לה למצוא אותו. .2

  להמחיש כמה שהייתה מבולבלת. .3

 להדגים לנו כמה זמן בזבזה בחיפושים אחריו במקום לנוח. .4

 

 פועל. ודגש בכל משפט ממקטעים אחרים בסיפור.  לפניכם שלושה משפטים .ג

 "יודעאני בעצמי כבר לא "

 "רק לספר תמשיך"

 "הגיעואבל הדמעות לא "

  .לפי הזמן המתאים לוכל אחד מהפעלים המודגשים בשורה המתאימה  רשמו

 .המקורי בהתאם להקשר במשפטגוף המתאים של הבמשבצת  ✔ סמנועבור כל פועל 

  

 גוף ראשון          גוף שני          גוף שלישי          __________הוא:  עברבזמן הפועל 

 גוף ראשון          גוף שני          גוף שלישי          __________הוא:  הווהבזמן הפועל 

 גוף ראשון          גוף שני          גוף שלישי          __________הוא:  תידעבזמן הפועל 
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 לפניכם חמישה משפטים.  .12

 הסיפור.לפי לא נכון או  נכוןמשפט במשבצת המתאימה האם   ✔סמנו בכל שורה       

   

 לא נכון      נכון         ן בישל נקניקיות ועדשים לארוחה.אנטו .א

 לא נכון      נכון        ן התחמק מהדירה בשקט ומבלי לדבר.אנטו .ב

 לא נכון      נכון       ון לבקר בבית החולים.לאחר שיצא מהדירה הלך אנט .ג

 לא נכון      נכון        אכל דג ונקניק כאשר אימו לא אכלה.אנטון  .ד

 לא נכון      נכון       הכין לאימו כרטיס ברכה כדי שתרגיש טוב.אנטון  .ה

 

 לפניכם רשימה של תכונות אופי: .13

 

 

 .המתאימה לאופיו של אנטון: ___________ אחתבחרו מתוך הרשימה תכונה  .א

 מהסיפור אשר מדגימים את התכונה שבחרתם.אחת מחשבה אחד ומעשה תארו  .ב

 : _________________________________________________.מחשבה

 _____________________________.____________מעשה: __________

 

ה וחלקו הוא   .14 החלק מהמידע המופיע בסיפור הוא עּוְבד   .   ֵדע 

ָעה או עּוְבָדהאם הוא   ✔עבור על אחד מההיגדים סמנו   .  דֵּ
 

 דעה      עובדה          יום הולדתה של האמא הוא בתשעה באפריל .1

 דעה      עובדה        לאוכל שאמו של אנטון הכינה לא היה טעם .2

 דעה      עובדה         העולם כולו זנח את אמו של אנטון .3

יַכְרד .4 אּוַמְנס ר   דעה      עובדה          הוא ילד טיפש נ 

 

 חסר סבלנות  אמיץ  עצבני  רגיש מסודר
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 הבעה בכתב .15

 

 דמיינו לעצמכם שאנטון היה בוחר ללכת לחדרו ולכתוב לאמו מכתב.

 שיוכל לתת לאמו שתקרא. עבורו מכתבעזרו לאנטון וכתבו 

של המחשבות במכתב זה הסבירו מדוע אנטון בוחר לפנות לאמו במכתב והסבירו את 

 שנוצר.למצב דרכי פתרון שלו. בנוסף, הציעו ההרגשה אנטון ואת 

 שורות. 7כתבו לפחות 

 בכתיבתכם הקפידו על ניסוח, על סימני פיסוק, על כתיב נכון ועל כתב יד ברור.

  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 קראו שנית את מה שכתבתם ותקנו לפי הצורך.
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 שניפרק 
 

  אחריו.שלפניכם וענו על השאלות המופיעות  קטעקראו את ה
  

 

 מאיר ויזלטיר   /   כל האולם במה
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  , התקיים התיאטרון באירופה במסגרות16-ד המאה הבימי הביניים, ע 

, ולכן הן דתה אנשי מצומצמות בלבד. ההצגות היו אמצעי חינוך להמונים בידי

אנשי בעיקר בחגים, עסקו בנושאי דת ומוסר, והיו בפיקוח צמוד ונוקשה של  הּוֲעלּו

 .דתה

הנרי . בימי המלך 16-באנגליה החל התיאטרון לפרוח לקראת אמצע המאה ה

עממיות  *השמיני הוקמו באנגליה להקות שחקנים רבות, והן הציגו קומדיות

ֶגְד ּופשוטות קצרות ו יֹות *יותְטר  ְטח   גבריםהיו . השחקנים היו חובבנים, וכולם ש 

נודדות (. להקות השחקנים היו באותה תקופה)את תפקידי הנשים גילמו נערים 

לֹותברחבי הארץ ומעלות את ההצגות על גבי  יםהמסע בחצרות  ֲעג  ק  וגם  פּוְנד 

   ים ובבית המלוכה. שלא כמו בספרד ובצרפת, באנגליה כולהבארמונות האציל

 .לא היה אז אפילו בניין אחד שנבנה במיוחד להצגות תיאטרון

אנשי הלהקות הנודדות, ולנוכח הגידול באוכלוסיית לונדון, הבינו התרבו  כאשר

שיש ביקוש רב להצגות והחליטו לפתח את התחום החדש הזה: להקים התיאטרון 

. כיוון שחקנים מקצועייםולים המותאמים להעלאת הצגות ולטפח אולמות גד

עעיריית לונדון ראתה בתיאטרון ש ְפג  את  תציבורי, נאלצו היזמים לבנו מ 

 אטראות מחוץ לעיר בעיירות סמוכות.יהת

שניים מהמחזאים המעניינים שפעלו אז באנגליה הם כריסטופר מארלו וויליאם 

יםְמחו משוררים היו שניהם שייקספיר. נ   לתיאטרון,  מחודדים חושים בעלי ,נ 

 

 

 

 

(5) 

 

 

 

 

(10) 

 

 

 

 

(15) 

 

 

 

 .הן מחזות עצובים יותְטָרֶגְד *  הן מחזות מצחיקים.       קומדיות*  

 

 
 

 

 

לפני יותר מארבע מאות שנים נולד התיאטרון מחדש. יזמים בלונדון 

 שבאנגליה הבינו שהקהל אוהב הצגות ובנו אולמות כדי להציגן. 

יְסטו ירי  ילְ ו  ֵפר ַמאְרלו ּועתה חסרו רק כותבי מחזות. ְכר  נולדו  אם ֵשייְקְספ 

 בזמן הנכון ובורכו בכישרונות מופלאים.

https://milog.co.il/%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99/e_26209/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
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 כשנוסדו 12, והיו בני 1564. שניהם נולדו בשנת ְלַחֵדשוחדורי סקרנות  

 התיאטראות הראשונים בלונדון. מארלו ושייקספיר היו שניהם בנים של בעלי

ואביו של שייקספיר היה יצרן כפפות.  מלאכה: אביו של מארלו היה סנדלר,

מארלו נחשב לממציא המחזה האנגלי החדש. הוא היה ילד פלא, למד 

יְדג' וסיים תואר                                    כבר במהלךבלבד.  23בהיותו בן  אקדמיבאוניברסיטת ֵקייְמְבר 

לימודיו כתב שירה ומחזות וגיבש את העקרונות של המחזה האנגלי החדש. לפי 

שעות(; להיכתב במשקל שירי בן  2-3העקרונות שקבע, על מחזה להיות ארוך )

רות שבו השנייה מודגשת(, אך ללא  ים בשורה )ַיאְמְב הוא זוג ֲהב  חמישה ַיאְמב 

יל של לשון השירה ולשון הדיבור חר יזה מחייבת; הלשון צריכה להיות ַתְמה 

 ולהשתמש באוצר המילים ובדרכי הביטוי החדשים של הדור הצעיר.

ה  הדמויות אף הן צריכות לשקף את רובדי החברה: מלכים, אצילים, אנשי ְכמּור 

ים להיות ושופטים לצד פשוטי עם, משרתים ואפילו פושעים. נושאי המחזות צריכ

 שהופיעו של אותו הדור, גם אם הדמויות במחזה הן של גיבורים היסטוריים 

אּוְסטּוס' הוצגו ב בלונדון מיתולוגיה. מחזותיו של מארלו 'ַטְמבּוְרֵליין' ו'דוְקטור פ 

 29בהיותו בן  וזכו מיד להצלחה אדירה. לרוע מזלו, הוא נרצח בנסיבות מסתוריות

 הכל שבעה מחזות.בלבד, והותיר אחריו בסך 

, וכנראה הצטרף כשחקן 18, נשא אישה בגיל 13דיו בגיל ושייקספיר סיים את לימ

אחת הלהקות הנודדות. כשהגיעה הלהקה ללונדון כבר היו מחזותיו של ל מתחיל

, אבל עד מהרה התגלו כשרונו של שייקספיר ויכולתו לחקות פופולארייםמארלו 

הקומי של שייקספיר היה גדול משל מארלו, את הדגם המנצח של מארלו. כישרונו 

והוא הפתיע בקומדיות עסיסיות כגון 'אילוף הסוררת', 'מהומה רבה על לא דבר' 

י סיפוריםו'חלום ליל קיץ'. הוא התבלט בכתיבת  ג  או ויוליה'. יכגון 'רומ יםְטר 

ים משלו, המודעים לעצמם ו י  ג  לרגשותיהם בהדרגה פיתח שייקספיר גיבורים ְטר 

' ֶלטַהְמ ', כדמותו של ברוטוס במחזה 'יוליוס קיסר' ודמותם של הנסיך מוקיםהע

. שייקספיר הגדיל והעשיר את תפקידי הנשים במחזותיו, והן זכו 'מקבת'והמלך 

להצלחה מרשימה אף שגולמו בידי נערים וגברים צעירים. ַבֲערֹוב ימיו כתב 

     הזקנה:גילאי ב חייםקשיים בשייקספיר מחזות נפלאים על אהבה בוגרת ועל 

 את 'המלך ליר', 'אנטוניוס וקליאופטרה', 'אגדת חורף' ו'הסערה'.

שייקספיר נעשה המחזאי המצליח והעשיר באנגליה. המלכה אליזבת, ג'יימס 

הראשון שמלך אחריה ואנשי החצר אהבו את מחזותיו. הוא היה אהוב גם על בעלי 

התרבות וגרם ליצירת תשתית חדשה,  אטרון ליכד את לונדון בתחוםימחזותיו. הת

 לא דתית, לתרבות הלאומית.

(20) 
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ְסְטַרְטפֹוְרד כשלוש   מסיבות שאינן ברורות לנו חדל שייקספיר לכתוב ושב לביתו ב 

(. בכתיבת מחזותיו האחרונים שּוְתפּו 52שנים לפני מותו )הוא נפטר בהיותו בן 

    פלצ'ר, אנשים צעירים שנעשוחרים, כגון תומס מידלטון, וג'ון מחברים א

אטרון ים. הדור ההוא של אנשי התאטרון נודעים בזכות עצמימחזאים ואנשי ת

אטרון ימוסיפים להשפיע על התאטרון יוהמאפיינים שיצרו ופיתחו למחזות הת

 המודרני עד ימינו אלה.

 

 

 

(55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
', כתב עת לילדים, עינייםעובד לפי מאמרו של מאיר ויזלטיר 'כל האולם במה' שהופיע ב'מ* הקטע 

   .. 'עיניים' הוצאה לאור בע"מ, מקבוצת הארץ22-24, עמ' 153, גיליון מספר 2013מאי  אייר תשע"ג,



 פתרונות למידה -ארכימדס  המיצ"ב בעברית ותרגול לתלמידי כיתה ה' הכנה לבחינת 

 

 119עמוד        הכנה לבחינת המיצ"ב לתלמידי ה'  - פתרונות למידה -לארכימדס כל הזכויות שמורות ©  

 

 

 השאלות 

 

יםהקטע עוסק בשני   .16 א   )כותבי מחזות(. ַמֲחז 
 

   ___________________,    ___________________מהם שמות המחזאים?   .א
 

 בפסקה הרביעית מוזכרים תחומים שבהם שני המחזאים דומים זה לזה.  .ב

 העתיקו לטבלה שלפניכם את התחומים האלו. 

 להבדל בין העמודה הימנית לבין העמודה השמאלית בטבלה. שימו לב
 

תכונות של המחזאים הקשורות  
 בתחום האומנותי

 האישיים מידע לגבי החיים
 של המחזאים

 

1   
 

2   
 

3   
 

 

 

 . "16-לקראת אמצע המאה ה לפרוחכתוב: "באנגליה החל התיאטרון  5בשורה   .17

 זהה למשמעותה במשפט זה.לפרוח סמנו את המשפט שבו משמעות המילה  

  

 .בתחילת החורף לפרוחהכלניות החלו  .1

 .80-בשנות ה לפרוחסדנאות היצירה בישראל החלו  .2

 .לפרוחאם לא נשקה את החצב, הוא לא יוכל  .3

 ." בכדור הפורח בתל אביבלפרוחעומדים בתור כדי "אנשים  .4
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 מופיעות שתי מילים שמנוגדות זו לזו במשמעותן. 14ובשורה  7בשורה   .18
  

 ._____________  ,  _____________העתיקו את המילים האלו:   .א

 משתי המילים האלו. אחתכתבו שני משפטים משלכם שבכל אחד מהם תופיע  .ב

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

 

חוכתוב: "...  12בשורה   .19  הגידול באוכלוסיית לונדון..." ְלנֹוכ 

 מבלי שמשמעות  ְלנֹוָכחאיזו ממילות הקישור הבאות ניתן לרשום במקום המילה  

 המשפט תשתנה? 
 

 למרות .1

 בשביל .2

 כתוצאה מ... .3

 בניגוד ל... .4

 

 כתוב: "הבינו אנשי התיאטרון שיש ביקוש רב להצגות". 12-13ות בשור  .20
 

  מאילו סיבות הבינו אנשי התיאטרון שיש ביקוש רב להצגות? .א

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

  באילו דרכים החליטו אנשי התיאטרון לפתח את תחום התיאטרון? .ב

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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 מופיעים עקרונות המחזה האנגלי החדש שגיבש כריסטופר מארלו.  25-32בשורות   .21

 לפניכם רשימת תיאורים של מחזות.  

 להציג בתיאטרון.ניתן את המחזות שלפי העקרונות של מארלו,  ✔-סמנו ב 

  

 .מחזה שאורכו שעתיים וחצי .1

 .האנגלית העתיקה בלבדמחזה ששפתו היא השפה  .2

 .מחזה שכולו כתוב בחרוזים .3

 .מחזה שבו הדמויות הן ראש העיר, מוכר הדגים ומפקדי הצבא .4

 

לפי הטקסט, החשיבות המרכזית של כריסטופר מארלו להתפתחות הצגות התיאטרון  .22

 לאורך השנים היא בכך שהוא:
 

 .היה ילד פלא שסיים את לימודי האוניברסיטה בגיל מוקדם .1

 .המחזות "טמבורליין" ו"דוקטור פאוסטס" כתב את .2

 קבע עקרונות חדשים לכתיבת מחזה שהשפיעו על התיאטרון עד היום. .3

 בנסיבות מסתוריות והותיר אחריו שבעה מחזות. 29נרצח בגיל  .4

 

מפורטים מחזות ששייקספיר כתב. חלקם קומדיות )מחזות מצחיקים(  38-46בשורות  .23

 בעמודה המתאימה. ✔ור כל אחד מהמחזות סמנו וחלקם טרגדיות )מחזות עצובים(. עב
 

 מחזה טרגי מחזה קומדי 
 

 לא ניתן לדעת 
 לפי הטקסט

    חלום ליל קיץ

    הסערה

    רומיאו ויוליה

    אילוף הסוררת

    מקבת

    המלך ליר
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 בקטע מתוארים שינויים משמעותיים בתחום מחזות התיאטרון בין התקופה שלפני  .24

 (.47-50( לבין התקופה של שייקספיר )שורות 1-10)שורות  16-המאה ה

 : בין שתי תקופות אלומחזות התיאטרון כתבו שני שינויים שחלו בתחום  

  

 ______________________________________________.   16-לפני המאה ה .א

 ________________________________ולעומת זאת, בתקופת שייקספיר  ___

 ______________________________________________.   16-המאה הלפני  .ב

 ________________________________ולעומת זאת, בתקופת שייקספיר  ___

 

 לפניכם חמישה משפטים.   .25

 .הטקסטלפי לא נכון או  נכוןמשפט במשבצת המתאימה האם   ✔סמנו בכל שורה   
   

 לא נכון      נכון        העתיק את סגנון המחזרות של שייקספיר. מארלו .א

 לא נכון      נכון       בימי הביניים מטרת ההצגות הייתה חינוך הציבור. .ב

 לא נכון      נכון       בחרוזים. יכתבלפי העקרונות של מארלו, כל מחזה  .ג

 נכוןלא       נכון          שייקספיר חדל לכתוב מפני שנרצח. .ד

 לא נכון      נכון          דמותו של ברוטוס הייתה טרגית. .ה

 

  הקטע שקראתם עוסק בשני מחזאים מוכשרים שתרמו תרומה גדולה לתחום התיאטרון.   .26

שבו אתם  תחוםלכל אחד מאיתנו יש תחום שמעניין אותו ובו הוא מוכשר. הציגו 

בעזרת כשרון זה לקהילה או לבית לתרום לדעתכם תוכלו תארו באיזה אופן ו מוכשרים

 בתחום עניין זה.  לעניין ילדים נוספיםהספר. בתשובתכם הציעו כיצד ניתן 
 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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 :צורת רביםלפניכם מספר צירופי מילים שהופיעו בטקסט ב .27
 

 מקומות עבודה,  להקות שחקנים,להקות נודדות,  

 אנשי תיאטרון,  גברים צעירים,  מחזותיו האחרונים

 

 .צירופי סמיכותהצירופים שהם שלושת הקיפו רק את  .א

 שלו.צורת היחיד עבור כל צירוף סמיכות שהקפתם כתבו את  .ב

 

 דוגמה: צורת היחיד של הצירוף גני ילדים היא גן ילדים.

1. _____________________  

2. _____________________ 

3. _____________________ 

 

 כתב שייקספיר מחזות נפלאים על אהבה בוגרת ועל  ַבֲערֹוב ימיוכתוב: " 44-45ות בשור .28

 ". ועל בעיות בחיים בגילאי הזקנה
 

ֲערֹוב ימיומהי משמעות הביטוי     ?בַּ

 

 .בשעות הערב .1

 כאשר היה צעיר, בתחילת עבודתו המקצועית. .2

 בשעות הבוקר. .3

 כאשר היה מבוגר, לקראת מותו. .4
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 :ובו מודגשות מילים לפניך משפט שהופיע בטקסט .29

 היזמים לבנות את    נאלצו בתיאטרון מפגע ציבורי, ראתה "כיוון שעיריית לונדון    

 ".הסמוכותמחוץ לעיר בעיירות  התיאטראות   
 

 המודגשים הם:שני הפעלים  .א
 

 .  בלשון זכר.3     .בזמן עתיד .1

 .  בלשון רבים.4     בגוף שלישי. .2

 

 :הואהמודגש  שם התואר .ב
 

 .  בלשון נקבה ובלשון רבים.3   בלשון זכר ובלשון רבים. .1

 .  בלשון זכר ובלשון יחיד.4   בלשון נקבה ובלשון יחיד. .2

 

 המודגש הוא:שם העצם  .ג
 

 .  בלשון נקבה ובלשון רבים.3   בלשון זכר ובלשון רבים. .1

 .  בלשון זכר ובלשון יחיד.4   ובלשון יחיד.בלשון נקבה  .2

 

 משפט שאינו כתוב בטקסט: לפניכם  .30

 

 היכן בטקסט מתאים להוסיף את המשפט הזה?

 

 .28בסוף שורה  .1

 .34בסוף שורה  .2

 .46בסוף שורה  .3

 .51בתחילת שורה  .4

 

 !בהצלחה

 

 .כתוצאה מכך, מארלו פינה את מקומו בעולם התיאטרון למחזאי חשוב נוסף

 


