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משרד החינוך

א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
סוג הבחינה:
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
		
מועד הבחינה :קיץ תשע"ד2014 ,
מספר השאלון65 ,934631 :
תמונות 4-1
נספח:

תולדות האמנות והבנתה
 3יחידות לימוד

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שלוש שעות.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה ארבעה פרקים.
פרק ראשון — התבוננות ביצירות אמנות — ()12x2
— ()14x2
— נקודות מוצא
פרק שני
— ()16x2
פרק שלישי — אמנות בהקשרים שונים
פרק רביעי — העמקה בתקופה או בנושא — ()16x1
סה"כ
		

ג.

חומר עזר מותר בשימוש:

—
—
—
—
—

24
28
32
16
100

נקודות
נקודות
נקודות
נקודות
נקודות

אין.

ד .הוראות מיוחדות )1( :אין להשתמש באותה יצירה לשם הדגמה בתשובות שונות בבחינה.
		
( )2בתיאור יצירות האמנות יש להשתמש בשפת האמנות.
( )3בכל מקום שנדרש לציין אמצעים אמנותיים ,הבדלים וכדומה,
		
יש לציין שניים אלא אם צוין אחרת בשאלה.
			
כתוב במחברת הבחינה בלבד ,בעמודים נפרדים ,כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים ,חישובים וכדומה).
רשוֹ ם "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה .רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/
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השאלות
שים לב:

אין להשתמש באותה יצירה לשם הדגמת תשובות שונות

פרק ראשון — התבוננות ביצירות אמנות

( 24נקודות)

ענה על שתיים מהשאלות ( .4-1לכל שאלה —  12נקודות)
.1

ציור
התבונן בציור:
א.

* ייאוש ,שמואל כץ( 1955 ,תמונה  1בנספח).

ציין והסבר שני אמצעים אמנותיים שהאמן נעזר בהם כדי ליצור את אווירת הייאוש בציור.
( 8נקודות)

ב.

פרטים מסוימים בציור מסמלים את הייאוש .הצג אחד מן הפרטים האלה ,והסבר את
תרומתו להבנת הציור.

.2

( 4נקודות)

צילום
התבונן ַבתצלום * :עץ מספר ( 2מן הסדרה "עצים") ,מיונג הו-לי( 2007 ,תמונה  2בנספח).
בסדרה זו האמן מצלם עצים ברחבי העולם ,ומאחוריהם מתוחה יריעת בד גדולה.
א.

הסבר את תפקידו של הבד הלבן המתוח ביצירה.

ב.

מהי האווירה שיצר האמן ביצירה ,וכיצד עשה זאת? בתשובתך השתמש במושגים
קומפוזיציה ,תפיסת חלל.

.3

( 4נקודות)

( 8נקודות)

פיסול
		
התבונן בפסל:

* אנדרטה לזכר הנספים באסון השרפה בכרמל ,נתנאל בן יצחק2011 ,

(תמונה  3בנספח).
הפסל מוצב בהר הכרמל ,במקום שבו נספו  44שוטרים לאחר שנלכדו באוטובוס שעלה באש.
א.

האם הצליח יוצר הפסל לבטא את עוצמת האסון? נמק את תשובתך ,ובסס אותה
על שניים מהאמצעים האמנותיים האלה :חלל ומסה ,פרופורציה ,חומר 8( .נקודות)

ב.

		

האם הפסל משתלב או אינו משתלב בסביבה שבה הוא מוצב? נמק.

( 4נקודות)

/המשך בעמוד /3
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אדריכלות
התבונן בחלל הפנימי של המבנה:

*

מוזאון תל אביב לאמנות ,אגף חדש

אדריכל :פרסטון סקוט־כהן( 2011 ,שנת חנוכת האגף) (תמונה  4בנספח).
יש הטוענים כי האדריכלות של החלל הפנימי באגף החדש במוזאון תל אביב כופה את עצמה על
המבקרים ,וגורמת להם לחוש אי־נוחות.
תמוך בטענה זו או התנגד לה.
בתשובתך השתמש בשלושה מן המושגים האלה :צורה ,פרופורציה ,קומפוזיציה ,אור.
( 12נקודות)
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פרק שני — נקודות מוצא ( 28נקודות)
ענה על שתיים מהשאלות ( .8 -5לכל שאלה —  14נקודות)
שים לב:
.5

* בכל תשובה ציין את שם האמן ואת שם היצירה.

ביקורת חברתית
א.

בחר ביצירה שמביעה ביקורת חברתית .ציין את שם האמן ושם היצירה ,ותאר את היצירה
בקצרה .הסבר מהי הביקורת שהאמן מביע ביצירה.

ב.

( 6נקודות)

ציין שני אמצעים אמנותיים ביצירה שבחרת ,והסבר את תרומתו של כל אחד מהם
להבעת הביקורת של האמן ,כפי שהסברת בסעיף א.

.6

זהות
א.

בחר ביצירה שעוסקת בזהות לאומית .ציין את שם האמן ושם היצירה ,ותאר את היצירה
בקצרה.

ב.

( 4נקודות)

ציין שני אמצעים אמנותיים ביצירה שבחרת ,והסבר את תרומתו של כל אחד מהם להבנת
היצירה.

.7

( 8נקודות)

( 10נקודות)

"אמנות לשם אמנות" (אמנות למען אמנות)
האמנות המודרנית עוסקת ב"אמנות לשם אמנות".
( 4נקודות)

א.

הסבר את המושג "אמנות לשם אמנות".

ב.

בחר ביצירה שנקודת המוצא שלה היא "אמנות לשם אמנות".
ציין את שם האמן ושם היצירה ,ותאר את היצירה בקצרה.
הסבר כיצד המושג "אמנות לשם אמנות" בא לידי ביטוי ביצירה.

.8

( 10נקודות)

מיצב
א.

הבא דוגמה למיצב .ציין את שם האמן ושם המיצב ,ותאר את היצירה בקצרה.
( 6נקודות)

ב.

האם לצופה יש מקום במיצב שבחרת? נמק את תשובתך.

								

( 8נקודות)
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פרק שלישי — אמנות בהקשרים שונים ( 32נקודות)
ענה על שתיים מהשאלות ( .1 2 -9לכל שאלה —  16נקודות)
שים לב:
.9

בכל תשובה ציין את שם האמן ואת שם היצירה.

מאמר" :נערות החצר" ,מאת מישל פוקו מתוך המילים והדברים ,ארכיאולוגיה של מדעי האדם
א.

תאר את דמויות המלך והמלכה ביצירה ,והסבר את מקומם בה 8( .נקודות)

ב.

הצג תובנה אחת של פוקו הנוגעת למקומם של המלך והמלכה בחברה הספרדית בזמנו של
ולסקז ,על פי המאמר.

( 8נקודות)

 .10ביקור בתערוכה
א.

בחר בתערוכה שביקרת בה במסגרת לימודי האמנות .ציין את שם התערוכה ושם המוזאון או
הגלריה .ציין את נושא התערוכה ושם אמן אחד שהציג בה את עבודותיו.

ב.

( 6נקודות)

ציין בחירה אחת של אוצֵ ר התערוכה (כגון תאורה ,רצף התמונות ,גדול לעומת קטן ,חלוקה
לתת־נושאים ,חלוקה לפי זמנים ,צבעוניות) ,והסבר את הקשר בין הבחירה של האוצֵ ר ובין
נושא התערוכה.

( 10נקודות)

 .11האמן מתאר את עצמו "אחר"" ,שונה"
א.

בחר ביצירה שבה האמן מתאר את עצמו "אחר"" ,שונה" .ציין את שם האמן ושם היצירה,
ותאר את היצירה בקצרה.

ב.

( 6נקודות)

ציין אמצעי אמנותי או דימוי אחד שבו השתמש האמן כדי לתאר את עצמו "אחר"" ,שונה",
ביצירה שבחרת .הסבר כיצד האמצעי האמנותי או הדימוי שציינת תורם להבנה שהאמן
רואה את עצמו "אחר"" ,שונה".

( 10נקודות)

 .12תנועה
א.

בחר ביצירת אמנות (ציור ,פסל ,וידאו ארט ועוד) שמתארת תנועה .ציין את שם האמן ושם
היצירה ,ותאר את היצירה בקצרה.

ב.

( 4נקודות)

ציין והסבר אמצעי אמנותי אחד שהאמן נעזר בו כדי ליצור את תחושת התנועה ביצירה.

( 12נקודות)
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				 רביעי — העמקה בתקופה או בנושא
פרק

( 16נקודות)

בפרק זה השאלות עוסקות בארבע תקופות ובנושא אחד:
ד .בארוק ה .אמנות יהודית
ג .רנסנס
ב .ימי הביניים
א .העת העתיקה
עליך לבחור בתקופה או בנושא שלמדת בהעמקה ,ולענות על אחת מהשאלות הקשורות לתקופה או
לנושא.

א .אמנות קלאסית — יוון ורומא בעת העתיקה
אם בחרת בתקופה זו ,ענה על אחת מהשאלות  16( .15-13נקודות)
 .13הערצת הקיסר
א.

בתרבות הרומית הושקעו משאבים רבים כדי לפאר את הקיסרים.
ציין שם של יצירה שנועדה לפאר קיסר ,ותאר אותה בקצרה.

ב.

( 4נקודות)

ציין שני אמצעים אמנותיים שהאמן נעזר בהם כדי לפאר את הקיסר ,ביצירה שציינת בסעיף א.
( 12נקודות)

 .14פרופורציה וסימטריה
א.

פרופורציה וסימטריה הן אמצעים אמנותיים שמאפיינים את האמנות הקלאסית.
בחר באחד מן האמצעים האמנותיים האלה ,והסבר אותו.

ב.

( 4נקודות)

בחר ביצירה מהעת העתיקה שבה השתמש האמן באמצעי האמנותי שהסברת בסעיף א.
ציין את שם היצירה ותאר אותה בקצרה .הסבר כיצד האמצעי האמנותי שבחרת בא לידי
ביטוי ביצירה.

( 12נקודות)

 .15ציטוט
א.

ציין יצירה אדריכלית מודרנית או פוסט מודרנית או עכשווית שמצטטת יצירה
(או חלק מיצירה) מן התקופה הקלאסית .ציין את שם האדריכל ,שם המבנה ,והיכן הוא ניצב.
ציין את שם היצירה שממנה ציטט האדריכל ,ותאר אותה בקצרה.

ב.

הסבר את תרומת הציטוט להבנת היצירה שציינת בסעיף א.

								

( 8נקודות)

( 8נקודות)
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ב .אמנות ימי הביניים
אם בחרת בתקופה זו ,ענה על אחת מהשאלות .18-16

( 16נקודות)

 .16אורנמנט
( 6נקודות)

א.

הסבר מהו אורנמנט.

ב.

בחר ביצירה מימי הביניים שיש בה אורנמנטים .ציין את שם היצירה ,ותאר אותה בקצרה.
תאר והסבר את השתלבות האורנמנט ביצירה.

( 10נקודות)

 .17אפוקליפסה
א.

ציין שם של כנסייה מימי הביניים שיש בה יצירה שמתארת את האפוקליפסה.
הסבר מהי אפוקליפסה .תאר את היצירה בקצרה ,וציין את מקומה בכנסייה.
( 6נקודות)

ב.

ציין שני אמצעים אמנותיים שהאמן נעזר בהם כדי להעביר את המסר האפוקליפטי לצופה.
( 10נקודות)

 .18ציטוט
א.

ציין יצירה מודרנית או פוסט מודרנית או עכשווית שמצטטת יצירה (או חלק מיצירה)
או רעיון מימי הביניים .ציין את שם האמן ושם היצירה ,ותאר את היצירה בקצרה.
ציין את שם היצירה שממנה ציטט האמן ,את שם האמן (אם ידוע) ותאר את היצירה
בקצרה.
( 8נקודות)

ב.

הסבר את תרומת הציטוט להבנת היצירה שציינת בסעיף א.

( 8נקודות)
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ג .אמנות הרנסנס
אם בחרת בתקופה זו ,ענה על אחת מהשאלות  16( .21-19נקודות)
שים לב:

בתשובתך ציין את שם האמן ואת שם היצירה.

 .19הנצחת הפטרון
א.

בחר ביצירה מתקופת הרנסנס שמתואר בה פטרון .ציין את שם האמן ושם היצירה,
ותאר את היצירה בקצרה.

ב.

( 4נקודות)

ציין והסבר שני אמצעים אמנותיים ביצירה שבחרת ,שהאמן נעזר בהם כדי לחלוק כבוד לפטרון.
( 12נקודות)

 .20מאפייני הרנסנס
( 6נקודות)

א.

ציין והסבר שני מאפיינים של אמנות הרנסנס.

ב.

בחר ביצירת אמנות מתקופת הרנסנס .ציין את שם האמן ושם היצירה ,ותאר את היצירה
בקצרה.
הסבר כיצד אחד מן המאפיינים שציינת בסעיף א בא לידי ביטוי ביצירה שבחרת.
( 10נקודות)

 .21ציטוט
א.

ציין יצירת אמנות מודרנית או פוסט מודרנית או עכשווית שמצטטת יצירת אמנות
(או חלק מיצירה) מתקופת הרנסנס .ציין את שם האמן ושם היצירה ,ותאר את היצירה
בקצרה.
ציין את שם היצירה שממנה ציטט האמן ,את שם האמן ,ותאר אותה בקצרה.
( 8נקודות)

ב.

הסבר את תרומת הציטוט להבנת היצירה שציינת בסעיף א.

( 8נקודות)

/המשך בעמוד /9

-9-

תולדות האמנות והבנתה ,קיץ תשע"ד,
מס'  + 65 ,934631נספח

ד .אמנות הבארוק
אם בחרת בתקופה זו ,ענה על אחת מהשאלות  16( .24-22נקודות)
שים לב :בתשובתך ציין את שם האמן ואת שם היצירה.
 .22דיוקן
א.

ציין יצירה מתקופת הבארוק שמתארת דיוקן .ציין את שם האמן ואת שם היצירה,
ותאר את היצירה בקצרה.

ב.

( 4נקודות)

תאר את האווירה ביצירה שבחרת .ציין שני אמצעים אמנותיים שהאמן נעזר בהם כדי ליצור
את האווירה שתיארת ,והסבר כיצד כל אחד מאמצעים אלה תורם ליצירת האווירה.
( 12נקודות)

 .23מאפייני הבארוק
( 6נקודות)

א.

ציין שני מאפיינים של אמנות הבארוק .הסבר כל אחד מהם.

ב.

בחר ביצירת אמנות מתקופת הבארוק .ציין את שם האמן ושם היצירה ,ותאר את היצירה
בקצרה .הסבר כיצד אחד מן המאפיינים שציינת בסעיף א בא לידי ביטוי ביצירה שבחרת.
( 10נקודות)

 .24ציטוט
א.

ציין יצירת אמנות מודרנית ,או פוסט מודרנית או עכשווית שמצטטת יצירת אמנות
(או חלק מיצירה) מתקופת הבארוק .ציין את שם האמן ושם היצירה ,ותאר את היצירה בקצרה.
ציין את שם היצירה שממנה ציטט האמן ,את שם האמן ותאר אותה בקצרה.
( 8נקודות)

ב.

הסבר את תרומת הציטוט להבנת היצירה שציינת בסעיף א.

( 8נקודות)

/המשך בעמוד /10
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ה .אמנות יהודית — תרבות חזותית
אם בחרת בתקופה זו ,ענה על אחת מהשאלות  16( .27-25נקודות)
שים לב :בתשובתך ציין את שם האמן ואת שם היצירה.
 .25הדיבר השני
א.

בחר ביצירה שמשתקף בה הציווי" :לא תעשה לך פסל וכל תמונה" (שמות ,פרק כ' ,פסוק ד').
ציין את שם היצירה ושם האמן (אם ידוע) ,ותאר את היצירה בקצרה.

ב.

הסבר את ההשפעה של הדיבר השני על היצירה שבחרת.

( 8נקודות)

( 8נקודות)

 .26פריט יודאיקה
א.

בחר ביצירה שמתואר בה פריט יודאיקה .ציין מהו הפריט .ציין את שם האמן ושם היצירה,
ותאר את היצירה בקצרה.

ב.

( 10נקודות)

הסבר את תפקידו של פריט היודאיקה ביצירה שבחרת.

( 6נקודות)

 .27האות העברית והמילה העברית
א.

בחר ביצירה מודרנית או פוסט מודרנית או עכשווית שיש בה אות עברית או מילה עברית.
ציין את שם האמן ושם היצירה ,ותאר את היצירה בקצרה.

ב.

( 8נקודות)

הסבר את המסר של היצירה שבחרת ,ואת התרומה של האות העברית או המילה העברית להבנת
מסר זה.

( 8נקודות)

בהצלחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
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