מדינת ישראל
משרד החינוך

סוג הבחינה :בגרות לבתי–ספר על–יסודיים
מועד הבחינה :קיץ תשס"ז2007 ,
סמל השאלון816102 :
תמונות 17—1
נספח:

תולדות האמנות ב'
יחידת לימוד אחת

הוראות לנבחן
א .משך הבחינה :שעתיים.
ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה עשר שאלות .עליך לענות על חמש שאלות
בלבד .לכל שאלה —  20נקודות ,סך–הכול —  100נקודות.
השאלות  10—9הן שאלות למגזר הדתי.
שאלה  9היא חלופה לשאלה  — 6עליך לענות על אחת
מהן בלבד.
שאלה  10היא חלופה לשאלה  — 7עליך לענות על אחת
מהן בלבד.
ג.

חומר עזר מותר לשימוש :מילון עברי–לועזי  /לועזי–עברי.

ד .הוראות מיוחדות:
.1

אין להשתמש באותה יצירה להדגמת שתי תשובות שונות ,אלא אם כן בכל אחת
מהתשובות יש התייחסות להיבטים שונים של אותה יצירה.

.2

התמונות לכל השאלות מרוכזות בנספח המצורף לשאלון .קרא את השאלה ,אתר
בנספח את התמונה או התמונות המתייחסות אליה ,עיין בה או בהן ,וענה על השאלה.
התמונות בנספח מסודרות על–פי סדר השאלות.

בשאלון זה  5עמודים ו– 5עמודים של נספח.
ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר,
אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.
בהצלחה!
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תולדות האמנות ב' ,קיץ תשס"ז
סמל 816102

השאלות
התמונות לכל השאלות מרוכזות בנספח המצורף לשאלון.
ענה על חמש מבין השאלות ) 8—1לכל שאלה —  20נקודות(.
השאלות  10 — 9הן שאלות למגזר הדתי.
שאלה  9היא חלופה לשאלה  — 6עליך לענות על אחת מהן בלבד.
שאלה  10היא חלופה לשאלה  — 7עליך לענות על אחת מהן בלבד.
שאלה 1
בית המשפט העליון
בתמונות  2 ,1מוצג המבנה של בית המשפט העליון.
) 4נק'(

א.

ציין שניים מתפקידי בית–המשפט העליון ,והסבר את הסיבה לבחירת מיקומו.

) 12נק'(

ב.

בחר שלושה מרכיבים אדריכליים של מבנה בית–המשפט העליון ,והסבר את
מקור ההשראה של כל אחד מהם.

) 4נק'(

ג.

ציין חומר אחד שהשתמשו בו בבניית בית–המשפט העליון ,והסבר את הקשר
של החומר לסביבתו.

שאלה 2
אדווארד מונק—הזעקה
בתמונה  3מוצגת היצירה "הזעקה" ,של מונק.
) 2נק'(

א.

ציין מה המניע ליצירה של מונק.

) 12נק'(

ב.

הסבר כיצד הקווים ,הצבעוניות ותפיסת החלל תורמים להעברת המסר של
היצירה.

) 6נק'(

ג.

ציין שם של יצירה נוספת שנעשתה ממניע דומה )יצירה שאינה נכללת בשאלון(,
והסבר כיצד המניע הזה בא לידי ביטוי ביצירה.

המשך בעמוד 3
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תולדות האמנות ב' ,קיץ תשס"ז
סמל 816102

שאלה 3
אנדרטת השואה והתקומה
בתמונה  4מוצגת אנדרטת השואה והתקומה ,של תומרקין.
) 5נק'(

א.

הסבר מהי אנדרטה.

) 15נק'(

ב.

תאר את הצורות ואת החומרים באנדרטה ,והסבר כיצד הם תורמים להעברת
המסר.

שאלה 4
מיתוס נשי
בתמונה  5מוצגת היצירה "מרילין" ,של וורהול ,ובתמונה  6מוצגת היצירה
)המונה ליזה( ,של דושאן.

""L.H.O.O.Q

) 8נק'(

א.

הסבר כיצד מוצגת הדמות בכל אחת מן היצירות.

) 12נק'(

ב.

ציין באיזו טכניקה נעשתה כל אחת מן היצירות ,והסבר במה הטכניקה
תורמת להעברת המסר.

שאלה 5
טכניקה
בתמונה  7מוצגת היצירה "מלחמת הדגים" ,של מאסון ,ובתמונה  8מוצגת היצירה "ערפל
האזוביון" ,של פולוק.
) 8נק'(

א.

ציין באיזו טכניקה נעשתה כל אחת מן היצירות ,והסבר את תהליך העבודה
בכל יצירה.

) 6נק'(

ב.

הסבר מדוע בחר כל אמן להשתמש בטכניקה שציינת בסעיף א'.

) 6נק'(

ג.

בכל אחת מן היצירות תאר את אופי הקו ,והסבר את תפקידו.

המשך בעמוד 4
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תולדות האמנות ב' ,קיץ תשס"ז
סמל 816102

שאלה 6
מניע פוליטי
בתמונה  9מוצגת היצירה "ה– 3במאי  ,"1808של גויה ,ובתמונה  10מוצגת היצירה "החירות
מובילה את העם" ,של דלקרואה.
) 6נק'(

א.

ציין לאיזה אירוע היסטורי מתייחסת כל אחת מן היצירות.

) 7נק'(

ב.

בכל אחת מן היצירות ציין מהו מקור האור ,והסבר את תפקידו.

) 7נק'(

ג.

בכל אחת מן היצירות תאר את הקומפוזיציה ,והסבר כיצד היא תורמת
להעברת המסר.

שאלה 7
פיסול
בתמונה  11מוצגת היצירה "זורק הדיסקוס" ,ובתמונה  12מוצגת היצירה "המלך חפרן".
) 8נק'(

א.

ציין מה המניע לכל אחד מן הפסלים ,והסבר לאיזו מטרה נועד כל פסל.

) 8נק'(

ב.

תאר כל אחד מן הפסלים מבחינת תפיסת החלל ומבחינת התנועה.

) 4נק'(

ג.

הסבר את מידת הִקרבה למציאות של כל אחד מן הפסלים.

שאלה 8
יצירה שלא נלמדה

)(UNSEEN

בתמונה  13מוצגת היצירה "יוצקת החלב" ,של ורמיר.
) 4נק'(

א.

תאר את נושא היצירה.

) 8נק'(

ב.

תאר את היצירה מבחינת הצבעוניות והמרקמים.

) 8נק'(

ג.

הסבר את תפיסת החלל ביצירה ,ותאר את מקור האור ואת תפקידו.

המשך בעמוד 5
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תולדות האמנות ב' ,קיץ תשס"ז
סמל 816102

השאלות  10—9הן שאלות למגזר הדתי .שאלה  9היא חלופה לשאלה  ,6ושאלה 10
היא חלופה לשאלה .7
שאלה 9
מניע פוליטי
בתמונה  14מוצגת היצירה "ה– 3במאי  ,"1808של גויה ,ובתמונה  15מוצגת היצירה "נפוליאון
חוצה את האלפים" ,של דוד.
) 6נק'(

א.

ציין לאיזה אירוע היסטורי מתייחסת כל אחת מן היצירות.

) 7נק'(

ב.

בכל אחת מן היצירות ,ציין מהו מקור האור והסבר את תפקידו.

) 7נק'(

ג.

בכל אחת מן היצירות ,תאר את הקומפוזיציה והסבר כיצד היא תורמת
להעברת המסר.

שאלה 10
פיסול
בתמונה  16מוצגת היצירה "מרקוס אאורליוס על הסוס" ,ובתמונה  17מוצגת היצירה "המלך
חפרן".
) 8נק'(

א.

ציין מה המניע לכל אחד מן הפסלים ,והסבר לאיזו מטרה נועד כל פסל.

) 8נק'(

ב.

תאר כל אחד מן הפסלים מבחינת תפיסת החלל ומבחינת התנועה.

) 4נק'(

ג.

הסבר את מידת הִקרבה למציאות של כל אחד מן הפסלים.

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

נספח לשאלון  ,816102קיץ תשס"ז ) 5עמודים(
«*© U×H� 5® 2007 nO� ¨816102 ÊU×²�ö� o×K

תמונה  1לשאלה  :1בית המשפט העליון ,עדה
כרמי–מלמד ורם כרמי ,מבט מלמעלה ,ירושלים1986 ,

תמונה  2לשאלה :1
בית המשפט העליון ,עדה כרמי–מלמד ורם כרמי ,מראה כללי ,ירושלים1986 ,

«�…œUŽ ¨UOKF�« ‰bF�« WLJ×� ∫1 ‰«R�K� 1 …—uB
�1986 ¨”bI�« ¨‚u� s� …dE½ ¨w�d� Â«—Ë bO�öO�≠w�d

«�∫1 ‰«R�K� 2 …—uB
�×1986 ¨”bI�« ¨ÂUŽ dEM� ¨w�d� Â«—Ë bO�öO�≠w�d� …œUŽ ¨UOKF�« ‰bF�« WLJ

תמונה  3לשאלה :2

תמונה  4לשאלה :3

הזעקה ,אדווארד מונק1893 ,
«�∫2 ‰«R�K� 3 …—uB

אנדרטת השואה והתקומה ,יגאל תומרקין ,כיכר רבין ,תל–אביב1975 ,
«�∫3 ‰«R�K� 4 …—uB

«�1893 ¨p½u� œ—«Ëœ≈ ¨WšdB

«�1975 ¨VOÐ√ qð ¨5Ð«— Ê«bO� ¨5�—U�uð ‰P−¹ ¨÷uNM�«Ë WŁ—UJK� Í—U�c²�« VBM
המשך בעמוד 2
2 W×HB�« w� l³²¹
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נספח לשאלון  ,816102קיץ תשס"ז
«*2007 nO� ¨816102 ÊU×²�ö� o×K

תמונה  5לשאלה  :4מרילין ,אנדי וורהול1962 ,
«�1962 ¨‰u¼—ËË Íb½√ ¨5K¹d� ∫4 ‰«R�K� 5 …—uB

תמונה  6לשאלה ) L.H.O.O.Q :4מונה ליזה( ,מרסל
דושאן1919 ,
«�qOÝ—U� ¨©«eO� U½u�® L.H.O.O.Q ∫4 ‰«R�K� 6 …—uB
1919 ¨ÊUýËœ

תמונה  7לשאלה  :5מלחמת הדגים ,אנדרי מאסון1927 ,
«�1927 ¨ÊuÝU� t¹—b½√ ¨„ULÝ_« »dŠ ∫5 ‰«R�K� 7 …—uB

תמונה  8לשאלה  :5ערפל האזוביון ,ג’קסון פולוק1950 ,
«�1950 ¨„u�uÐ Êu��Uł ¨v�«e)« »U³{ ∫5 ‰«R�K� 8 …—uB
המשך בעמוד 3
3 W×HB�« w� l³²¹
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נספח לשאלון  ,816102קיץ תשס"ז
«*2007 nO� ¨816102 ÊU×²�ö� o×K

תמונה  9לשאלה  :6ה– 3במאי  ,1808פרנציסקו גויה1814 ,

תמונה  10לשאלה  :6החירות מובילה את העם ,אז’ן דלקרואה1830 ,

«�1814 ¨U¹uł uJ�O�½«d� ¨1808 —U¹√ s� Y�U¦�« ∫6 ‰«R�K� 9 …—uB

«�1830 ¨«Ëd�ôËœ 5łË√ ¨VFA�« œuIð W¹d(« ∫6 ‰«R�K� 10 …—uB

תמונה  11לשאלה :7
תמונה  12לשאלה :7

זורק הדיסקוס ,שיש ,העתק רומי ממקור ברונזה של מירון,
המאה החמישית לפנה”ס

המלך חפרן ,אבן דיוריט שחורה ,האלף השלישי לפנה”ס

«�∫7 ‰«R�K� 11 …—uB

«�∫7 ‰«R�K� 12 …—uB

«*œöO*« q³� Y�U¦�« n�_« ¨œuÝ_« X¹—u¹b�« d−Š ¨Ê«dHŠ pK

—«�e½Ëd³�« s� wK�√ ‰U¦9 sŽ WO½U�Ë— W��½ ¨ÂUšd�« ¨’dI�« w
*œöO*« q³� f�U)« ÊdI�« ¨ÊËdO
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המשך בעמוד 4
4 W×HB�« w� l³²¹

נספח לשאלון  ,816102קיץ תשס"ז
«*2007 nO� ¨816102 ÊU×²�ö� o×K

נספח לשאלון  ,816102קיץ תשס"ז
«*2007 nO� ¨816102 ÊU×²�ö� o×K

תמונה  13לשאלה  :8יוצקת החלב ,יאן ורמיר1660 ,
«�1660 ¨dO�dO� ÊUł ¨VOK(« W³�UÝ ∫8 ‰«R�K� 13 …—uB
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המשך בעמוד 5
5 W×HB�« w� l³²¹

נספח לשאלון  ,816102קיץ תשס"ז
«*2007 nO� ¨816102 ÊU×²�ö� o×K

תמונה  14לשאלה  :9ה– 3במאי  ,1808פרנציסקו גויה1814 ,

תמונה  15לשאלה :9

«�1814 ¨U¹uł uJ�O�½«d� ¨1808 —U¹√ s� Y�U¦�« ∫9 ‰«R�K� 14 …—uB

נפוליאון חוצה את האלפים ,ז’אק לואי דוד1801 ,
«�∫9 ‰«R�K� 15 …—uB

½1801 ¨bO�«œ wzu� „Uł ¨V�_« ‰U³ł ‚d²�¹ ÊuOKÐU

תמונה  16לשאלה :10

תמונה  17לשאלה :10

מרקוס אאורליוס על הסוס ,ברונזה ,רומא ,המאה השנייה לספירה

המלך חפרן ,אבן דיוריט שחורה ,האלף השלישי לפנה”ס

«�∫10 ‰«R�K� 16 …—uB

«�∫10 ‰«R�K� 17 …—uB

«*œöO*« q³� Y�U¦�« n�_« ¨œuÝ_« X¹—u¹b�« d−Š ¨Ê«dHŠ pK

�ÍœöO*« w½U¦�« ÊdI�« ¨U�Ë— ¨e½Ëd³�« ¨”dH�« vKŽ ”uOK¹—Ë√ ”u�—U
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