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 "ודגם תשע –הבגרות העיונית באמנות התאטרון בחינת 

 051301מספר שאלון 

 

 התאטרון אמנות 

 לימוד יחידות  3

 לנבחן הוראות

 

 .שעות שלוש  :הבחינה משך .א

 

 פרקים. ארבעה זה בשאלון  :ההערכה ומפתח השאלון מבנה .ב

 

 נקודות 32 - (2X16) - שפת התאטרון - פרק ראשון

 מחזות מהקלסיקה:פרשנות של  - פרק שני

 קומדיה, טרגדיה

- (2X16) - 32 נקודות 

 התאטרון המערבי - פרק שלישי

 21-וה 20-במאה ה

- (1X20) - 20 נקודות 

 סוגיות חברתיות בדרמה הישראלית - פרק רביעי

 ובתאטרון הישראלי

- (1X16) - 16 נקודות 

 נקודות 100 - סה"כ    

 

 ההצגות ושל שנלמדו המחזות של מודפסת : רשימהבשימוש מותר עזר חומר .ג

 .נצפוש

 

 :הוראות מיוחדותד. 

 .שנצפו וההצגות שנלמדו המחזות רשימת את הבחינה למחברת לצרף חובה (1)

 ואת ההצגה או המחזה שם אתלציין  יש ,מהצגה או ממחזה דוגמא על המבוססת תשובה בכל (2)

 .הבמאי או המחזאי שם

 .הצגה אותה או מחזה אותו יפ על ותשונ בתשובות ולהדגים לחזור אין (3)

 .ובביםח תאטרון של מהפקות להדגים יןא (4)

 

)ראשי פרקים,  כטיוטה, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב במחברת הבחינה בלבדכתוב 

חישובים וכדומה(. רשום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ 

 למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!
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 השאלות

 )נקודות (32  התאטרון שפת — ראשון פרק

 נקודות(. — 16 שאלה )לכל 1-4 מהשאלות  שתיים על ענה

 או/ו המחזאי שם ואת ,ההצגה או/ו המחזה שם את ציין זה בפרק תשובה בכל

 .הבמאי

 :לב שים (1)

 וידאו מסרטי או חובבים מתאטרון להדגים אין

 .וקולנוע

(2)  

 

.1 

 א.

 ב.

 

.2 

 א.

 ב.

 

.3 

 א.

 ב.

 

.4 

 א.

 ב.

 

 )נקודות (32 קומדיה ,טרגדיה :מהקלסיקה מחזות של פרשנות — שני פרק

 .)נקודות 16  — שאלה  )לכל 5-7 מהשאלות שתיים על ענה

, יירמול, שייקספיר, סופוקלס מאת, שלמדת מחזה פי על רק לענות יש זה בפרק לב: שים

 .מקיאוולי או גוצי ,גולדוני

.5 

 א.



 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית

 אגף אמנויות

 הפיקוח על לימודי תאטרון

 

4 

 

4 

 ב.

 

.6 

 א.

 ב.

 

.7 

 א.

 ב.

 

 ,האבסורד תאטרון ,אפי תאטרון ,ראליזם 21:וה־  20ה־ במאה המערבי התאטרון — שלישי פרק

 נקודות( 20) הפוסט־מודרני המופע

  11.-8מהשאלות  אחת על ענה

 .מחזות פי על רק לענות יש 8-10 בשאלות: לב שים

 ראליזם

8. 

 א.

 ב.

 

 תאטרון אפי

9. 

 א.

 ב.

 

 תאטרון האבסורד

10. 
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 א.

 ב.

 המופע הפוסטמודרני

10. 

 א.

 ב.

 נקודות( 16) הישראלי ובתאטרון הישראלית בדרמה חברתיות סוגיות — רביעי פרק

  13.-12מהשאלות אחת על ענה

 

12. 

 א.

 ב.

 

13. 

 א.

 ב.
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 לבעלי ההתאמה מותאםה מבחןהמבנה 

 ו( במועד קיץ תשע"001301נהלים לקיום בחינת בגרות בתאטרון )

 שפת התאטרוןבפרק  – שאלות 4)במקום שתיים( מתוך  שאלה אחת בלבדיענה על התלמיד 

 שאלות 0התלמיד יענה על סה"כ 

 להלן מבנה הבחינה המותאמת

 נקודות 19 - (1X19) - שפת התאטרון - פרק ראשון

 פרשנות של מחזות מהקלסיקה: - פרק שני

 קומדיה, טרגדיה

- (2X19) - 33 נקודות 

 התאטרון המערבי - פרק שלישי

 21-וה 20-במאה ה

- (1X24) - 24 נקודות 

 סוגיות חברתיות בדרמה הישראלית - פרק רביעי

 ובתאטרון הישראלי

- (1X19) - 19 נקודות 

 נקודות 100 - סה"כ    

 

 בחינה בע"פנהלי קיום 

 ו( במועד קיץ תשע"001301נהלים לקיום בחינת בגרות בתאטרון )

המורה הבוחן יבחן בע"פ לא יותר מארבעה תלמידים )על פי הנחיות אגף בחינות בגרות( 

 שאלות( 6הנבחן יענה על כל שאלות הבחינה )סה"כ 

 פרקים( את התשובות לשאלות עליהן בחר לענותהנבחן יענה בכתב )בראשי 

 :משך הבחינה

שלב ההכנה לקראת ההיבחנות בעל פה: משך הזמן העומד לרשות התלמיד להכנה הוא 

 כמחצית מזמן הבחינה בכתב.

מזמן הבחינה שעומד לרשות  30% -שלב הבחינה בעל פה: משך ההיבחנות בע"פ יהיה כ

 מהזמן . 5% (-)+/ -כלל התלמידים, עם סטייה של כ
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 ותשע" –עיונית בתאטרון הבגרות הבחינת לקראת הנחיות 

 

 הטבלה  ובה לצרף למחברת הבחינה את רשימת המחזות שנלמדו וההצגות שנצפו.ח(

 מצורפת למסמך זה(

  אין להתייחס לאותו מחזה / הצגה יותר מפעם אחת במהלך הבחינה. לצורך העניין נדגיש כי

למחזה והפקה זהים לשתי שאלות )אם למדו לדוג' את המלט וגם לא ניתן לפצל התייחסות 

 ן ולמחזה בפרק השני(תאטרושפת ה -ראו אותו, לא יוכלו להתייחס להצגה בפרק הראשון

  ממחזה או מהצגה, יש לציין את שם המחזה או ההצגה  דוגמאבכל תשובה המבוססת על

 ואת שם המחזאי והבמאי.

 ו מתאטרון חובבים.אין להדגים מהפקות של בתי ספר א 

 טרגדיה קומדיה, )אדיפוס המלך,  -פרשנות של מחזות מהקלאסיקה -רק בפרק השני

טרגדיה שייקספירית, וקומדיה מאת שייקספיר / מולייר / גולדוני / גוצי / מקיאוולי( ניתן  

 להדגים באמצעות דוגמא מהצגה מצולמת בווידאו.

  נלמד ו/ או על פי הצגה ומתי ניתן לבחור בכל שאלה יצוין האם ניתן לענות על פי מחזה

 ביניהם.

  כשמצוין בשאלה כי יש לענות על פי מחזה נלמד, יש להתייחס למחזה הכתוב ולא להצגה

 כפי שהוצגה על במה.

 שימו לב:

החל משנת הלימודים תשע"ד לא חלה חובת התייחסות 

 שפת התאטרון.–לתאטרון ישראלי בפרק הראשון 

 

  



 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית

 אגף אמנויות

 הפיקוח על לימודי תאטרון

 

8 

 

8 

 הבחינההגדרות למטלות 

 מומלץ לחשוף את התלמידים למטלות אלו במהלך כל שנות ההוראה והלימוד.

  כתיבה בנקודות בלבד או מתן כותרת, בלי לפרט, לתאר או להסביר. –ציין 

 לדוגמא: ציין את שם המחזאי, הדמות, הסגנון. 

 

  כתיבה על הנושא הנדרש )מה ששואלים עליו( קצת יותר בהרחבה מאשר  –הבא/הצג

ה ציין.                                                                                                                    במטל

 לדוגמא: הצג את אופן השימוש ב,  הצג את ההבדל בין, הבא דוגמא ל.  

 

  צנה, כמו דמות, מיזנס –מאפיינים של הנושא הנדרש  שלושהפירוט של לפחות  –תאר

בלי להסביר או לפרש. זהו מעין "צילום תמונה".            –תפאורה, תלבושת, תהליך 

 לדוגמא בתלבושת: צבע, מרקם, סגנון, גזרה, סוג בד.

 

  הבהרה, פירוש, הנמקה של הנושא הנדרש. לדוגמא: הסבר של רעיון, אמירה,  –הסבר

 מושג, קונפליקט.

 

  ממחישה ומבהירה את הנושא הנדרש. )בדרך הבאת דוגמא מסוימת ומפורטת ה –הדגם

 כלל מטלה זו מלווה מטלה אחרת, כמו הסבר והדגם, ציין והדגם.(

 

  יש להשוות בין שני נושאים על פי קריטריונים. בכל אחד מהקריטריונים יש להבהיר  –השווה

את הדומה ואת השונה. לדוגמא: השוואה בין הראליזם ובין תאטרון האבסורד על פי 

 מבנה העלילה. –הקריטריון 

 

חשוב לחזור ולציין בפני התלמידים כי יש ליצור קשר בין 

 .סעיפי השאלה
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 להופיע בבחינה 1מונחים העשויים

 רכיבים דרמטיים: 

 .עלילה: זמן ההתרחשות, מיקום , נסיבות 

 מבנה העלילה 

 רעיון / אמירהנושא / 

 הקונפליקט שביסוד העלילה 

 אפיון דמויות 

  בין הדמויותהיחסים 

 שיח דרמתי 

 )הוראות בימוי  )הוראות במה 

 

 רכיבים בימתיים:

  ,רכיבים הקשורים לעיצוב הדמויות : תלבושות, איפור, אביזרים , סגנון דיבור וגוון קול

 .)מימיקה( תנועה, הבעות פנים

 הקרנות.מוסיקה ואפקטים קולייםזרים , תאורה, מוזיקה, רכיבים עיצוביים: תפאורה, אבי , 

 במה, רעיון מרכזי -רכיבים הקשורים לעבודת הבימוי: קונספציה )תפיסת בימוי(, יחסי קהל

 , מיזנסצנה)אמירה(, שפה בימתית, דימוי בימתי

  

 רכיבים תיאטרוניים:

 .מכלול הרכיבים הדרמתיים והבימתיים בהצגה 

  

                                                             
1

 , ואין חובה שלא יופיעו בבחינה מונחים אחרים.לצורך הדגמה בלבדרשימת המונחים היא  
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 התאמת מחזות והצגות לפרקי הבחינה
 

 )ראה קישור לתכנית( ההלימה ישיר עם מסמךשני שינויים חלו בנהלי הבחינה, בקשר 

הלימוד במקצוע : אמנות התאטרון לכל "הלימה בין תכנית הלימודים למסגרת שעות  

  :המגזרים"

 שפת התאטרון –בפרק הראשון  לא חלה חובת התייחסות ליצירה ישראלית .1

של השפה הפוסטמודרנית, גם  השפעה גדולהניתן להתייחס להצגות בהן ניכרת  .2

כך הורחבה אם אינן עונות על ההגדרה ה"טהורה" של מופע פוסטמודרני. ב

במאה התאטרון המערבי  -רשימת המופעים אליהם ניתן להתייחס בפרק הרביעי 

 .21-וה 20-ה

  

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/portal/HalimaTashad/teatron.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/portal/HalimaTashad/teatron.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/portal/HalimaTashad/teatron.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/portal/HalimaTashad/teatron.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/portal/HalimaTashad/teatron.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/portal/HalimaTashad/teatron.pdf
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 דגם לטבלה: רשימת המחזות שנלמדו וההצגות שנצפו
 

 טופס רשימת המחזות שנלמדו ורשימת ההצגות שנצפו

 יש להדפיס את שמות המחזות וההצגות בטבלה זו 

 הבחינהחובה לצרף טבלה זו  למחברת 

 

 רשימת המחזות שנלמדו

 יש להקליד על פי סדר אלף בית של המחזאים 

 

 שם המחזה שם המחזאי

 אדיפוס המלך סופוקלס

  

  

 

 טבלת  ההצגות שנצפו

 יש להקליד על פי סדר אלף בית של המחזאים

שימו לב: נוספה עמודה המתייחסת למקום בו צפו התלמידים בהצגה. יש לדבר חשיבות 

  במה.-במקרים של הצגות, שההעברה שלהן גוררת עמה שינוי ביחסי קהלרבה 

שם  שם המחזאי

 המחזה

הצגה  תאטרוןשם ה שם הבמאי

 מוקלטת

 מקום הצפייה

      

      

      

      

      

 


