
 (8201 – 7201)  חשנת הלימודים תשע" –באמנות התאטרון לשכבה י"סילבוס ב
 
 
 

 :אטרוןיבשתי בחינות בגרות בתתבחנו  תשע"חבסיומה של שנת הלימודים 

 

 (20%בחינה עיונית במסגרת הערכה בית ספרית )

 pbl (50%) -בחינת בגרות מעשית בהפקה על פי תפיסת ה 

 

 חינת העיונית הבמבנה 

  –סיקה: טרגדיה אה: פרשנות של מחזות מהקלישנייחידה 

 נקודות( 50) .4שאלות מתוך 2יש לענות על                         

  – 21-וה 20 -אטרון המערבי במאה הייחידה שלישית : הת

 נקודות( 25) .2מתוך  1יש לענות על שאלה                              

  –אטרון הישראלי יבדרמה הישראלית ובתיחידה רביעית : סוגיות חברתיות 

 נקודות( 25) .2מתוך  1שאלה  יש לענות על                           

  

 מבנה בחינת הבגרות בהפקה 

 כתיבת ספר הפקה

 הפקת הצגה

  בחינהשכלול ציון ה

 (35%) הלימודית בהפקה משחקי תפקיד על ציון

 (30%) הלימודית בהפקה הפקתי תפקיד על ציון

 ( 25%) פקהה ספר על ציון

 (10%) תלמיד-בוחן שיחת על ציון

 
 :20%שיהוו  במסגרת ההערכה הבית ספרית העיונית חהיצירות שיילמדו בתשע"

 

 אדיפוס המלך / סופוקלס טרגדיה:: סיקה המערביתארשנות מחזות מהקלפ

 בית בובות / איבסן : ריאליזם - 21-וה 20 -אטרון המערבי במאה היהת

 הוא הלך בשדות / שמיר: אטרון הישראלייחברתיות בדרמה הישראלית ובתסוגיות 

 

 ( :50%)יחידת המעשית לקראת בחינת הבגרות  חהתכנים שיילמדו בתשע"

 

 :אטרוןישפת הת: יחידה ראשונה

 ת בגרות(ממחזה להצגקריאה פרשנית של טקסט דרמתי )

 צפייה בהצגות



 משחק: 

 מיומנות ביצוע()תיאוריה + ישות משחק שונות ג 2

 בימוי והפקה: 

 בימוי )תיאוריה + מיומנות ביצוע(גישות  2

 דרמטורגיה )תיאוריה + מיומנות ביצוע(

עיצוב חלל באמצעות תפאורה, תלבושות מוזיקה, תאורה ותנועה )תיאוריה + מיומנות 

 ביצוע(

 

 מבחנים, הגשות, עבודות ושיעורי בית 

  מועדו יקבע על ידי רכזת השכבה ויפורסם בלוח המבחנים. המבחנים יערכו  –מבחן
שנלמדו מתחילת שנה"ל  כל היצירותבמתכונת מצטברת: כל אחד מהמבחנים יכלול את 

 ועד למועד המבחן 

 ו של המורה המלמדנתנו במהלך שנת הלימודים לפי שיקול דעתיי – עבודות ושיעורי בית . 

 יקבע על ידי רכזת השכבה ויפורסם בלוח המבחנים. ןמועד - ותהגש 

 

 אטרון:יציונים באמנות הת

 בחלק העיוני:

שקלול של כל הציונים שקיבל התלמיד במהלך המחצית. ציון זה יכלול אף  ציון מחצית:
 התייחסות לתלמידאות. 

 ממוצע של ציוני המחציות. :  )מגן( ציון שנתי

 בחלק המעשי:

שקלול של כל הציונים שקיבל התלמיד במהלך המחצית. ציון זה יכלול אף  ציון מחצית:
 התייחסות לתלמידאות. 

 ממוצע של ציוני המחציות.:  )מגן( ציון שנתי


