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 4תשובות למבחן 
 

ְסט ָנכֹוָנה אכזבה - 1טקסט   לגברת גַּ
 

1 )3 .         2 )4 .         3 )3. 

      .3( א. 4

 תשובות אפשריות:ב.      

 ליפול למשכב כך שאמו תבוא למיטתו ותטפל בו.        

 חפיסת שוקולד ולשים בתיבת הדואר עם כרטיס ברכה.לקנות לה      

 לשאול אותה שאלות כדי לנסות להתחיל שיחה ביניהם.     

 לגשת וללטף אותה.   

 . 4, 1 ב..     3( א. 8      .4, 3( 7      . 1( 5

 מכך ששכח את יום הולדתה.   ומופתע כדי להמחיש לנו עד כמה אנטון היה נסער ( א. 9

 . , ? , ! , ? , ! , ! , ?. ב.( 9

 תשובות אפשריות: ( 10

   .סגר את הדלת מאחורי כמו גנב ;פתח את הדלת בזהירות;  חמק על בהונותיו      

 . 2 ב. תשובות אפשריות: החלה, נכנסה, הלכה, חיפשה, הדליקה.  ( א. 11

 .שלישיבגוף  הגיעו הוא עבר בזמן הפועל ג. ( 10

 .  ראשוןבגוף   יודעהוא  הווה בזמןהפועל  ( ג.10

 .  שניבגוף   תמשיךהוא  עתידבזמן הפועל ( ג. 10
 

 לא נכון.  ה. לא נכון.  ד. לא נכון.    ג.נכון.  ב. לא נכון.  ( א. 12

   רגיש. ( א. 13

 : למחשבהתשובות אפשריות ב.          

 כדאי   חשב שאוליחשב מה כבר עולל?;  ;הבין שנפגעה כיוון ששכח את יום הולדתה   

 ; התייסר והצטער על כך ששכח את יום ההולדת של אמו.  שוקולדיקנה לה ש    

 : למעשהתשובות אפשריות        

 ;  תגיבאימו  שאלות כדי ש  שאל ;ניסה לדבר איתה ;הניח בעדינות את ידו על ידה            

 התיישב ליד התנור וחיכה לבכי שיבוא; ביקר אותה מדי יום כאשר היתה חולה וניקה               

 . את הבית             
    

     .דעה  .4   .דעה  .3   . דעה .2   .עובדה .1 (14
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 כל האולם במה - 2טקסט 

 
    .כריסטופר מארלו, וויליאם שייקספיר. ( א16

 ב.    (3

 
תכונות של המחזאים הקשורות  

 בתחום האומנותי 

 מידע לגבי החיים

 של המחזאים 

 

  1564נולדו בשנת  משוררים מחוננים  1

 בעלי חוש מחודד לתיאטרון  2
כשנוסדו התיאטראות   12היו בני 

 הראשונים בלונדון

 

  היו בנים של אנשי מלאכה חדורי סקרנות לחדש  3

  
 שניהם סיימו את הלימודים 

 בגיל צעיר יחסית 

 

17 )2. 

 חובבנים, מקצועיים. ( א.18

 תשובות אפשריות:   ב.      

 הטכנאים שבאו לתקן את המזגן הם חובבנים ולכן הוא עדיין מקולקל. .1   

 אני מחפש טכנאים מקצועיים שיצליחו לטפל במזגן.  .2 

19 )3. 

    .כיוון שהלהקות הנודדות התרבו ואוכלוסיית לונדון גדלה .( א20

 ; לטפח שחקנים מקצועיים.להקים אולמות גדולים המותאמים להעלאת הצגות ב.  (  8

21 )1 ,3 ,4. 

22 )3. 
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23)  

 מחזה טרגי  מחזה קומדי  

 

 לא ניתן לדעת  

 לפי הטקסט 

   ✔ חלום ליל קיץ

 ✔   הסערה

  ✔  רומיאו ויוליה 

   ✔ אילוף הסוררת 

  ✔  מקבת 

 ✔   המלך ליר

 

 אפשריות:תשובות ( 24

 התיאטרון התקיים במסגרות מצומצמות, ולעומת זאת, בתקופת    16-לפני המאה ה -( 7

 שייקספיר המוני צופים הגיעו וגדשו את התיאטרון.    ( 7

 התיאטרון עסק בעיקר בנושאי דת ומוסר, ולעומת זאת, בתקופת    16-לפני המאה ה -( 7

 שייקספיר התיאטרון עסק במגוון רחב של נושאי תרבות.    ( 7

     ( תפקידי הנשים במחזות היו מצומצמים ולעומת זאת, בתקופת   16-לפני המאה ה -( 7

 תר. שייקספיר תפקידי הנשים במחזות היו מגוונים יו       

 ההצגות הועלו על גבי עגלות המסע בחצרות פונדקים או בארמונות   16-לפני המאה ה -( 7

 ולעומת זאת, בתקופת שייקספיר ההצגות הועלו במבני תיאטרון.        

 נכון. ה. לא נכון.  ד. לא נכון.   ג. נכון.  ב.   .לא נכון. ( א25

    .תיאטרוןמקומות עבודה, להקות שחקנים, אנשי  .( א27

 איש תיאטרון. . 3להקת שחקנים.  . 2מקום עבודה.   .1ב. ( 12

28 )4. 

 . 1 .ג .  3 .ב . 2 .( א29

 .ב (30

  

 

 


