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  תרגומונים  :חומר עזר            

  
  .שורות המתאימותבענו  . שלפניכםעל כל השאלותהנכם מתבקשים לענות 

  !תשובות במקום אחר לא תיבדקנה 
  ).אתם רשאים להשתמש במחברות שלרשותכם כטיוטה(

  
  ).ו נקודות על חריגהיורד, לידיעתכם (אין לחרוג מהגבלת השורות, יש להקפיד על כתב יד קריא

  :לושה חלקיםהמבחן מחולק לש
  ) נקודות48כ "סה( נקודות עבור כל שאלה 12 :שאלות פתוחות -
 )   נקודות40כ "סה( נקודות עבור כל שאלה 5:לא נכון עם נימוק/שאלות נכון -
  )נקודות 12כ "סה( נקודות עבור כל שאלה 4 :שאלות סגורות -
  

  !בהצלחה
____________________________________________________________________  

  
  

  שאלות פתוחות: 'חלק א
  )'ענו על גבי הטופס שנמצא בסוף חלק א (

  

נאמר שהם ". ?מי רוצה להיות מיליונר"ותם ועומר התקבלו לתוכנית הטריוויה בטלוויזיה י. 1

  מפורסמים השאלות תתמקדנה בנושא של אתרים תיירותייםישתתפו בתוכנית מיוחדת בה כל

, "ים המלח"לדוגמה (עומר החליט ללמוד את שמות האתרים השייכים לכל מדינה . בארץ ובעולם

יותם החליט ללמוד גם שמות , לעומתו.  תוך התמקדות בצלילי השם)וכדומה, "פסל החירות"

לדוגמה שים המלח קיבל את שמו בגלל כמות המלח (האתרים וגם את מקור השם של כל אתר 

  ).נמצאת במים אשר מונעת מסוגים רבים של בעלי חיים להתקיים במיםהגדולה ש

 תוך שימוש במונחים י\ והסברי\נמק? האם צפוי שמישהו משניהם יצליח יותר במשחק  .א

 .מתחום הזיכרון

 (dataהאם סוג הלמידה של יותם מתאים יותר למבחן מבוסס נתונים , על פי רודיגר  .ב

driven( , או למבחן מבוסס מושגים(contecptually driven) ?י \נמק 

, פושבו כבר לא ישתת, שבוע הבאהיותם ועומר גילו שהמשחק של , בסיום המשחק  .ג

 האם . וכדומה" צדק" "אמונה"  ויחייב לזכור מילים כמודתות ואמונות יתמקד בנושא

מבחן זה צפוי להיות קל או קשה יותר מהמבחן בו השתתפו יותם ועומר שעסק בזכירת 

  .נמקו תוך שימוש בחומר שנלמד?   תיירותייםשמות אתרים

  :תשובה

צפוי שיותם יצליח יותר במשחק מכיוון שהלמידה שלו התבססה על עיבוד עמוק וככל   .א

עומר , לעומת זאת. כך הזכירה טובה יותר, שעיבוד החומר בשלב הלמידה עמוק יותר

 .למד באופן של עיבוד רדוד ולכן צפוי שיצליח פחות
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קשור היות ומבחן כזה , מבחן מבוסס מושגיםותם מתאים יותר לסוג הלמידה של י  .ב

. ויותם התמקד והרחיב על משמעות השמות והמושגים שאותם למד, משמעותלעיבוד 

מבחן מבוסס נתונים בודק את הנתונים הפיזיקאליים של הגירויים והיה מתרחש לו 

,  לירידה בביצועיםשינוי באופן הצגת הגירוי בין שלב הלמידה לשלב המבחן היה מוביל

 . מקרה שבו אין הרחבה על משמעות

לעומת . הנושא עליו נבחנו הינו נושא שכולל מילים קונקרטיות אשר אותן קל יותר לזכור  .ג

זאת הנושא של דתות ואמונות הוא נושא אשר מתייחס בעיקר למילים אבסטרקטיות 

 של מילים זאת בשל האפשרות לייצוג ויזואלי וסמנטי, אותן קשה יותר לזכור

 .לעומת ייצוג סמנטי בלבד של מילים מוחשיות, קונקרטיות
  

 שהם נותנים הוא שירות הלקוחותבאיזו מידה החליטו לבדוק " BLUE" הסלולארית תבחבר. 2

 יש . נחמד ובמיוחד לגלות הבדלים בין העובדים שלהם במידה שהשירות שהם נותנים הוא נחמד

הנהלת החברה העלתה כמה .  מרובת סניפים ועובדים היא חברת ענק BLUEלציין כי חברת 

  .אפשרויות לבדיקת ההבדלים ברמת הנחמדות של העובדים השונים

הציע להציב שני תצפיתנים שיצפו באינטראקציה בין העובדים לבין הלקוחות ויתנו ציון ' אחוקר 

תוצאות של את ה' חוקר אכשבדק . )מאד נחמד (5עד ) מאד לא נחמד( 1-מולם של נחמדות בס

ואילו השני נתן ציון ממוצע של  3.7של  ממוצע התצפיתנים הוא ראה כי תצפיתן אחד נתן ציון 

 לקביעת ההבדל בנחמדות בין עובדים מהימןאינו המנהל התאכזב והגיע למסקנה שהמבחן . 2.1

  .שונים

בדים בשירות  ובו פריטים שבודקים את ידידותיות העוותלקוחמילוי על ידי בנה שאלון ל' חוקר ב

כאשר חולק המבחן לפריטים זוגיים ואי זוגיים נמצא מתאם גבוה בין שני חלקי . הלקוחות

  .  אשר בודק את מידת נחמדות העובדיםתקףהחוקר ציין בשמחה כי מצא כלי יעיל ו. המבחן

י אילו בדיקות נעשו על ידי שני החוקרים במונחים של מושגים הקשורים לתורת /הסבר  .א

 .יכולוגייםהמבחנים הפס

הסבר ? מוצדקותבדבר מהימנות המבחנים ' מנהל ושל חוקר במסקנותיהם של ההאם   .ב

 . אחד מהםעבור כל 
וטען שרמת הנחמדות של ,   שנעשות בחברתומנהל החברה שמח על בדיקות השירות  . ג

כיצד .  באותה שנהרמת המכירות של אותו סניףמנבאת את בכל סניף של החברה העובדים 

  . הסבר והתייחס לסוג הבדיקה במונחי תיאוריות מבחנים פסיכולוגיים? וק טענה זוניתן לבד

  :תשובה

לנכות בעזרת שיטה זו ניתן . היא מהימנות בין שופטים' השיטה שבה השתמש חוקר א.   א

ולוודא שהציונים במבחן עקביים וחוזרים על עצמם מעבר , השפעות סובייקטיביות של שופטים

בשיטה זו ניתן לבדוק האם , השתמש במהימנות מבחן חצוי' חוקר ב. וידואליכל מעריך אינדיול

   .המבחן עקבי לכל אורכו

משום , חוקר אלהסיק את המסקנה אליה הגיע המנהל בדבר המדד שפיתח לא ניתן .      ב

או (בדל בין הממוצעים אינו מלמד על מידת ההסכמה בין המעריכים ביחס לדירוג העובדים שה

  ). חסית לממוצעמיקומם י
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לא ניתן . זה שהמבחן שלו מהימן' מה שניתן להסיק מתוך המתאם הגבוה במבחן של חוקר ב

אינו ' ולכן חוקר ב, כלומר האם הוא אכן בודק את מידת נחמדות העובדים, לדעת האם הוא תקף

רק בהנחה והפריטים שבוחנים את ידידותיות העובדים אכן משקפים את נחמדות . צודק

  .ניתן לקבוע שהמבחן אכן תקף ומהימן, םהעובדי

 מתאם בין רמת נחמדות הממוצעת של העובדים בסניף כפי שהיא נמדדת חשבניתן למשל ל. ג

במקרה זה מדובר . בשאלון המועבר בתחילת השנה לרמת המכירות של הסניף במשך השנה

ת של הסניף באותה הצלחת המכירו(היות והקריטריון ,  תוקף ניבוי מסוג בתוקף תלוי קריטריון

" נבדק"יש לשים לב לעובדה כי כל  (). בסוף השנה(יכולה להימדד רק במועד עתידי ) שנה

  ).בחישוב הזה הוא סניף ולא עובד

והתקבלו  גם דרכים אחרות במידה , התשובה המוצעת היא רק דרך אחת לבדוק את הטענה

  .קות בצורה נאותה ויעילה את הטענהונכונות ובוד

  

הצעצוע האהוב (אורי שיחק עם רעשן .  הפעוט נמצא עם אימו בחדר מלא צעצועיםאורי . 3

הוא המשיך לעקוב אחרי הרעשן בעניין רב אבל אחרי .  עד שאימו לקחה לו את הרעשן, )עליו

אלא פשוט לקח , אורי לא בכה או הראה סימני מצוקה  מאחורי גבהשהאם החביאה את הרעשן

 .  הבובה שהיתה לידו והחל לשחק ב

 .הסבר? ה על קביעות האובייקט של אורי'מה היה אומר פיאז  .א

הסבר ותן דוגמאות למאפייני ? ה'באיזה שלב התפתחותי סביר להניח שאורי נמצא לפי פיאז  .ב

 .שלב זה

 בבוקר 6אורי ישן מחצות עד : "אימו של אורי תיארה את סדר היום שלהם לחברתה  .ג

הוא מייד משפחתון כאשר לקחנו אותו ל. חת ולא מעיר אותנו בלילה אפילו פעם איפותרצב

מספר קטן של הוא אוכל רק .  ונראה היה כי הוא נהנההתינוקות האחריםהחל לשחק עם 

אפיין כל רכיב בהתנהגותו של אורי לסוג . משפחתוןמסכים כמעט לאכול בסוגי מזון ואינו 

 . הטמפרמנט שהיה ניתן לסווגו אליו

  :  תשובה

ההכרה שהחפץ ממשיך להתקיים :  לא פיתח קביעות אובייקטה אורי עדיין'לפי פיאז  .א

מבחינתו , לכן כאשר אימו של אורי לוקחת מאורי את הרעשן.  גם כאשר הוא אינו נוכח

התקבלו גם תשובות לפיהן קיימת אצל אורי . הרעשן כבר לא קיים ולכן לא מחפש אותה

 .  ומספקכל עוד הנימוק היה מלא, קביעות אובייקט

שכן במהלך שלב זה , מוטורי-ניכר כי אורי נמצא בשלב הסנסורי', ור בסעיף אלפי התיא  .ב

. מתפתחת היכולת של קביעות אובייקט שכפי שניתן לראות עוד לא התפתחה אצל אורי

שלב זה מאופיין גם בהתפתחות של סכמות עיקריות כמו סכמה של סיבתיות וסכמה של 

נת להשיג תוצאה וכן הוא מתחיל בהן הילד מתחיל לתפעל אובייקטים על מ, מרחב

 .להבין את היחסים המרחביים

הסתגלות , דפוסי שינה: הרכיבים שאימו של אורי התייחסה אליהם בתיאורה הם  .ג

מבחינת דפוסי השינה נראה כי אורי פיתח דפוסי שינה . למצב חדש ודפוסי אכילה

מבחינת . יציבים ועל כן ניתן היה לשייך אותו לטמפרמנט קל מבחינת הרכיב הזה
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אורי הסתגל למשפחתון במהרה לפי תיאור האם ועל כן גם , הסתגלות למצבים חדשים

כי , דפוסי האכילה של אורי אינם נוחים, לעומת זאת. רכיב זה מתאים לטמפרמנט קל

על כן מבחינת דפוסי האכילה ניתן לסווג . אורי בררן באוכל ואף אינו אוכל במשפחתון

נתבקשתם במפורש להתייחס לכל רכיב בנפרד , ת כלראשי: הערה. לטמפרמנט קשה

אלה מכם שכתבו כי לא , שנית. ולא לנסות לשייך את אורי לטמפרמנט מסויים כולל

" מתחמם לאט"או שמדובר ב, ניתן לדעת לגבי האכילה אם מדובר בטמפרמנט קשה

 גם ובנושא האכילה הוא,  אנו מתייחסים לכל רכיב בפני עצמו-שימו לב. ירדו נקודות

מכאן ששני נתונים אלה מתחברים לטמפרמנט . בררן בבית וגם כמעט ולא אוכל בגן

  . קשה

  

אני אוהבת . "יצאה לבלות בכל ערב בתקופת המבחנים, לפסיכולוגיה'  סטודנטית שנה א,שיר. 4

הלוואי והייתי יותר שקדנית כמו קרן ... זה בוער לי בעצמות, להתפרק, לרקוד, לעשות חיים

בכל  "- היא התמלאה בתחושת דחיפות ללמוד הבערב לפני המבחן בסטטיסטיק". תישלומדת אי

  ". ! המבחן מחר!צריך להכיר במציאות, זאת

, "ידעתי שאקבל ציון נמוך כי לא למדתי מספיק. "כשנודע לה כי נכשלה במבחן היא לא הופתעה

  ". והפעם אלמד בצורה מסודרת ורצינית' אגש למועד ב ".אמרה לעצמה

שיר . שאלה קרן את שיר" ?כמה קיבלת בסטטיסטיקה. " טיילה בקמפוס כשפגשה את קרןשיר

נכשלתי כי המזגן בכיתה ":  החליטה לשקר ואמרה לקרןתשלא רצתה לספר את הסיבה האמיתי

" כך שלא הספקתי לענות על כל השאלות, באמצע המבחןלכיתה אחרת שלנו טפטף והעבירו אותנו 

לא "שיר הרגישה לפתע תחושת מועקה !". ם לתת לכל הכיתה פקטורצריכי"קרן נדהמה ואמרה 

  . חשבה לעצמה" הייתי צריכה לשקר כך

. של שיר לפי המודל הסטרוקטראלי של פרוידמגוון ההתנהגויות המתוארות הסבר את . א

  .השתמש במושגי התיאוריה

ר על המזגן כסיבה עשתה שיר שימוש כשסיפקה לקרן את ההסב, אם בכלל, באיזה מנגנון הגנה. ב

  ?שלונה במבחןילכ

  

. וסופר אגו, אגו, נפש האדם מורכבת מאיד, על פי המודל הסטרוקטוראלי של פרויד. א :תשובה

החלק , הראשוני" פרימיטיבי"המבנה ה . (ID)על הנטייה של שיר לצאת לבלות אחראי האיד

 כמה שיותר – עקרון ההנאה פועל על פי IDה . שדוחף את האדם לסיפוק צרכיו ללא כל פשרות

   .י המודל הטופוגרפי ועל כך ירדו נקודות" היו שהתבלבלו והתייחסו לשאלה כניתוח עפ.ומהר

' על ההכרה שלה בערב המבחן שבכל זאת צריך ללמוד ועל ההבטחה שלה שתלמד למועד ב

 ,אותעקרון המציהאגו פועל על פי .  בהשפעת העולם החיצוןID צומח מתוך ה -אחראי האגו 

האגו מייצג את הרציונל מתווך בין . המחייב דחיית סיפוקים ועמידה במתחים הנובעים מתסכול

   .הצרכים למציאות

, המערכת המוסרית.  השקר שסיפרה לקרן אחראי הסופר אגועל החרטה שחשה בעקבות 

 . תיותערכים ונורמות חבר, כדרך שבה ראוי לחיות, כי מייצג מה שנתפס  כרצוי. המצפון החברתי
התקבלו גם תשובות לפיהן הלמידה לקראת המבחן משקפת את .  פלימתפתח בשלב האדי

כלומר השכלה וגם , אגו באם הנימוק היה כזה שמסביר שמדובר במה שמצופה בחברה-הסופר
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למי שלא . תשובות לפיהן מדובר בנקיפות מצפון על כך שהיא לא למדה מספיק כמצופה ממנה

 המרכיבים של המודל גם ברמה התיאורטית וגם ברמת היישום של התייחס במפורש לתפקידי

  . השאלה ירדו נקודות

שיר שיקרה לקרן ביודעין על .  השימוש במנגנוני  אינו מודע. לא נעשה שימוש במגנון הגנה. ב

, כך שאין מדובר במנגנון הגנה שהשימוש בו הוא תוצר של חרדה לא מודעת. הסיבה לכישלונה

לא ניתן לכתוב . לסטודנטים שלא נתנו תשובה חד משמעית ירדו נקודות . יןאלא בשקר ביודע

  .הסבר ואז לסתור אותו ולהשאיר את השאלה פתוחה בלי תשובה סופית

   שאלות פתוחות-' תשובות לחלק א

  

1(  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

2  (  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

3(   
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4(   

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  
  נכון לא נכון: ' חלק ב

  .סמנו אם התשובה לשאלה נכונה או לא נכונה ונמקו
  תשובה ללא נימוק לא תיבדק

  

. נשימתו התקצרה והוא חש את ליבו פועם בחוזקה, לאחר שיואב קפץ לכביש וכמעט נדרס. 1

מהבחינה יואב חש מעורר  תטען כי  לאמוציות(James-Lange) היימס ולאנג' גהתיאוריה של

  .  הוא חווה תחושת פחד גדולה, ומכיוון שסבר לעצמו שהוא עומד להיפגע, סיולוגיתפיה

  לא נכון/וןנכ

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  
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 גירוי מסויים יוצר דפוס עוררות ייחודי לכל רגש – היימס ולאנג' לפי התיאוריה של ג–לא נכון 

 לא התייחסו לרכיב הקוגנטיבי היימס ולאנג'ג. שבעקבותיו מתעוררת האומוציה המסויימת

 יכול להיגרם מכך שסבר כך שעל פי תיאוריה זו הפחד של יואב לא היה, שבהערכת האמוציה

  . לעצמו שהוא עומד להיפגע

  

  

  

ם סימפטופוגעות משמעותית באיכות החיים של החולה ולכן הן נחשבות כהזיות שמיעתיות . 2

  .שלילי של סכיזופרניה

  לא נכון/ נכון 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

  

של סימפטום שלא היה קיים " הוספה" בשל הזיות שמיעתיות הם סימפטום חיובי–לא נכון 

  .בעבר

  

  :להלן שני אירועים. 3

  .סקת לימודים בשני בתי ספר בעירפרצה שריפה גדולה בירושלים שגרמה להפ. 1 

 שהביאה להפסקת לימודים מטיילים ביער ירושלים עשו מנגל ביום קיץ חם ופרצה שריפה. 2 

  .בשני בתי ספר באזור

 .2 סביר פחות מאירוע 1 הייצוגיות היתה גורמת לומר כי אירועיוריסטיקת 
  לא נכון/נכון

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

  

במקרה זה השימוש ביוריסטיקת הסיבתיות גורם .  הסיבתיותמדובר ביוריסטיקת–לא נכון 

  ).הנקודה האחרונה לא מחייבת בשאלה ((conjunction rule) חוק הצירוף להפרת

   

יש לי מטופל שכל שבוע מאחר לפגישות שלנו מפני שהוא מרגיש צורך עז לבדוק :  פסיכיאטר א. 4

וחייב , הוא מוצף בחרדות שמא לא נעל את הדלת כראוי. שוב ושוב שהוא נעל את דלת הבית שלו

  . פעמים בכל פעם10לבדוק את הדלת לפחות 

ויאבד עניין בפעילויות שהיו מהנות ירבה לחשוב על המוות שהמטופל שלך  הסיכוי :פסיכיאטר ב

  . עבורו בעבר הוא קלוש

8

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



  לא נכון/כוןנ.  צודק' פסיכיאטר ב

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

מעלה חשד שמדובר בהפרעה אובססיבית ' ההפרעה שתוארה על ידי פסיכיאטר א. לא נכון

ולכן , הפרעה אשר לעיתים קרובות נמצאת בקומורבידיות עם דיכאון , (OCD)קומפולסיבית 

גם אצל הסובלים ) כמו אלה שתיאר חוקר ב(ות סימפטומים של דיכאון פעמים רבות ניתן לרא

  .OCDמ

  

יוסי התחיל ללמוד לנגן .  והוא תלמיד מעולה בעל הבנה מהירה וכושר ניתוח' יוסי לומד בכיתה ב .5

על פי התיאוריה של אקרמן לאינטליגנציה צפוי כי אם יוסי יתמיד בלימודי הכינור סיבר שיהפוך .  בכינור

  ).המסוגל לנגן קטעים קשים ומהירים במיוחד(ר וירטורואוז לכנ

 לא נכון / נכון  

  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

על פי אקרמן אינטליגנציה משפיעה בשלבים ראשונים של רכישת מיומנות  . לא נכון: תשובה

סנסומוטורית  לכן סביר שיוסי יתקדם מהר מאד בשלבים הראשנים של שיעורי פסנתר אך ככל 

  . שיתקדם כן תקטן השפעה של יכולת ההבנה שלו ושל כושר הניתוח המעולה שיש לו

  

  
תגדל להיות , ותקרא ספרים אם תעשה את כל שיעורי הבית שלך: "א של גדי אמרה לו אמ.6

 היא מתייחסת קרוב לוודאי למה שקרוי אמא של גדי מתייחסת לאינטליגנציהכש .!"אינטליגנט
  .  קריסטליתבספרות אינטליגנציה

  
  לא נכון/נכון

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

אינטליגנציה קריסטלית מעוצבת על ידי ידע ומיומנות שניתן לרכוש כתוצאה . נכון: תשובה
 קריסטלית מתבססת על ה שהתייחסו לכך שאינטליגנציהתקבלו גם תשובות. מהתנסויות שונות

 חובה – הינן התנסויות שכאלה, וקריאת ספרים, השקעה בבית ספר. ידע וניסיון במהלך החיים
  .היה להתייחס לנקודות אלה
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באמצע .  טק-לים חשובים מתעשיית היי"יעקב הופיע מול קבוצת מנכ. הוא מלחין וזמר, יעקב .7

יעקב החליט להמשיך , למרות שהעניין עצבן אותו.  טלפון סלולרי בקהלההופעה צלצל מכשיר

סביר להניח שהעובדה שהמשיך לשמור על ארשת פנים .  לשמור על ארשת פנים ניטראלית

  .ניטראלית תרגיע אותו

  לא נכון/נכון

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

  

התקבלו גם תשובות ללא שם  ("פני פוקר"יעקב נקט באסטרטגיית . לא נכון: תשובה
מחקרים ). האסטרטגיה שציינו כי מדובר באסטרטגיה של שליטה בהבעת חיצונית של הרגש

שכן היא לרוב מלווה בעלייה של העוררות , מראים כי אסטרטגיה זו לויסות רגשות לא יעילה
  .הפיסיולוגית ושל החוויה השלילית

 
  
  

  

  

  .  רגרסיההתנהגותו של דני משקפת, לפי פרויד.  ועדיין לא נגמל ממציצת אצבעשמונהדני בן  .8
  

  לא נכון/נכון

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

רגרסיה היא חזרה אחורה לאחר שכבר היתה . התנהגותו משקפת קיבעון. לא נכון: תשובה
  .   לשלב מתקדם יותרהתפתחות

  

  

  שאלות סגורות ללא נימוק: ' גחלק 
  .הנכונההתשובה ם סמנו א

  

  ? נכון לגבי תוקפנותאינומה מהבאים  .1

 בקופים תגובה תוקפנית קשורה למעמדם בהיררכיה החברתית. א
 לרוב מפחיתה את הדחף האגרסיבי)  קתרזיס(חוויה וביטוי אינטנסיביים של אגרסיה . ב
 הינה תגובה שנשלטת ומווסתת על ידי הקורטקסאגרסיה . ג
העדפה לצפייה בתוכניות אלימות אשר כוללות ביטויי אגרסיביות בטלוויזיה בילדות . ד

 מנבאת ביטויי אגרסיביות בבגרות
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הדחף את מחקרים בילדים ובמבוגרים הראו כי ביטוי תוקפנות משמר או מגביר . ב: תשובה

  ). בספר 418-419' עמ (.התוקפני

 

 הוא Minnesota Multiphasic Peronality Inventory (MMPI)  -היתרון הניכר של מבחן ה. 2

  :ש

 התגובות במבחן לבין תכונות האישיות אשר לגבי היחס ביןנרחבת ישנה הבנה תיאורטית   .א

 .הן מייצגות

 מתרבויות רבות הנורמות שלו נרחבות ומקיפות נבדקים   .ב

 . בעלת פתולוגיהאוכלוסייה יה נורמאלית להוא מבחין בצורה טובה בין אוכלוסי  .ג

ניתן להשתמש בו על מנת לערוך הבחנה ברורה יותר של הסוגים השונים של   .ד

 .  פסיכופתולוגיה

 457' עמ(המבחן מבחין בצורה טובה בין אוכלוסיה נורמאלית לבעלת פתולוגיה , ג: תשובה

  )בספר

   

 האחרונה הוא מכר מלפפונים במחיר במשך השנה. שמעון מוכר בדוכן ירקות בשוק המקומי. 3

בעל , עקב המיתון הכלכלי, לאחרונה). מחיר הירקות נקבע על ידי בעל הדוכן(לקילו  ₪ 4קבוע של 

  ?מה מהבאים נכון. לקילו ₪ 6הדוכן הודיע לשמעון שמעתה עליו למכור מלפפונים במחיר של ל

 .ה לאחורבשל הפרעוימכור מלפפונים במחיר הישן יתבלבל ששמעון ייתכן   .א

 .בשל הפרעה לאחורהמחיר הישן יישכח את שמעון ייתכן שאחרי תקופה מסוימת   .ב
  . בשל הפרעה לפניםמחיר הישן ישכח את השמעון ישאחרי תקופה מסוימת ייתכן . ג

 .בשל הפרעה לפניםישכח גם את המחיר החדש וגם את הישן  ייתכן ששמעון. ד
מחיר "בין הרמז (בצימוד קודם שהיה בעבר הפרעה לאחור יוצרת קושי להיזכר . ב: תשובה

 )בין הרמז למחיר חדש(לאחר שנלמד צימוד חדש , )למחיר עצמו" המלפפונים
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  המכללה החרדית בירושלים          גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

  מכללת אחווה

  18.7.12:                          תאריך הבחינה            

  ,נחשון מירן' פרופ:                                              שם המרצה  

  אבי בסר'  פרופ, יוסי צלגוב'  פרופ

   כהןר הילה הוכמן"ד

  מבוא לפסיכולוגיה  :מבחן ב            

  9800-1-101-0:     קורס' מס            

  'א:    מועד'ב: '  סמב"תשע: שנה            

  שלוש שעות: משך הבחינה            

  תרגומונים  :חומר עזר            

  

: זיכרו. קיראו תחילה את כל המבחן והתחילו לענות על השאלות שבעינכם הן הקלות ביותר

  .ירו את השאלות הקשות לסוףהשא.  תפקידכם לצבור נקודות

  

  .בשורות המתאימותענו .  שלפניכםעל כל השאלותהנכם מתבקשים לענות 

  !תשובות במקום אחר לא תיבדקנה 

  ).אתם רשאים להשתמש במחברות שלרשותכם כטיוטה(

  

  ).יורדו נקודות על חריגה, לידיעתכם (אין לחרוג מהגבלת השורות, יש להקפיד על כתב יד קריא

  :חולק לשלושה חלקיםהמבחן מ

  ) נקודות48כ "סה( נקודות עבור כל שאלה 12: שאלות פתוחות -

 )   נקודות40כ "סה( נקודות עבור כל שאלה 5: לא נכון עם נימוק/שאלות נכון -
  ) נקודות12כ "סה( נקודות עבור כל שאלה 4: שאלות סגורות -

  !בהצלחה

____________________________________________________________________  

  לשימוש המתרגלים

לא /נכון פתוחות שאלה

 נכון
 סגורות

1    
2    
3    
4   
5   
6   
7   
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8   
  

  שאלות פתוחות: 'חלק א

  )'ענו על גבי הטופס שנמצא בסוף חלק א (

תוהערכהשוקלים במרכזהארצילבחינו. 1

, כך). שמטרתה ניבוי הצלחה בתואר ראשון(לשנותאתהרכבהפרקהמילוליבבחינההפסיכומטרית

, חושבים להוסיף מטלתכתיבהלפרקיםהמילולייםמהמועד הקרוב החל

כל מטלת כתיבה תיבדק על ידי . מתוךההכרהבחשיבותמיומנותהכתיבהבלימודיםהאקדמיים

יהיו שלושה מעריכים שונים , ע מריבוי הבחינותכדי לעמוד בעומס הרב הנוב. מעריך אחד

  .  שתפקידם יהיה לתת הערכות של מטלת הכתיבה

הסבר יתרון או חיסרון אחד בהקשר . להרכב המבחן החדש צפויים יתרונות וחסרונות. א

 . י\ונמק, ויתרון או חיסרון אחד בהקשר לתוקף, למהימנות
  .הקודםבסעיף םשהעלית או החסרונותדרךפתרוןאפשריתלחסרוןוגיהצ. ב

כדי להעריך את פורמט המבחן החדש החליט המרכז הארצי לבחינות והערכה להעביר גרסה . ג

 ולבדוק הקשר בין הציון במבחן הפסיכומטרי החדש  לבוגרי אוניברסיטה המבחןניסיונית של

נותיה פרטו מהם ייתרו?  תוקף\כיצד נקראת בדיקה כזו במונחי מהימנות.  לציוני התואר שלהם

 .וחסרונותיה
 תשובה

 -הגברת תוקף המבנה : יתרון. א

ןשמצאכיישנושימושניכרביכולתהניסוחבכתבבמהלךהתוארהוהמרכזהארציהחליטעלשינויזהכיו

תשובה אפשרית נוספת . יכולת אקדמיתהיכולות הכלולות ביותר את טוב " ימצה"אקדמי וכך 

יבה שהינן חלק מהתוכן הרלוונטי שכן המבחן ידגום גם יכולות כת, היא הגברת תוקף תוכן

אם כישורי . עוד תשובה אפשרית שתתקבל היא בהקשר של תוקף ניבוי. למיומנויות אקדמיות

אזי הוספת מטלה שבודקת זאת משפרת את ניבוי ההצלחה , כתיבה נחוצים להצלחה אקדמית

  . האקדמית

של מעריכים הפוגעת ההערכת החלק הכתוב מבוססת קרוב לוודאי על התרשמות אישית : חסרון

: פתרוןאפשרילחסרוןזה.  במהימנותביןשופטיםבמהימנות ומחייבת אמדן של 

לחלופין אפשר אולי לפתח . החלטהעלקריטריוניםברוריםוקבועיםעלפיהםיבדקומטלותהכתיבה

התקבלו גם פתרון לפיו יש לגייס . תוכנת מחשב שתתן ציון במקום המעריכים האנושיים

אך לא פתרון בו אותם מעריכים עצמם צריכים לבדוק ,  בדיקת מהימנותמעריכים נוספים לצורך

 ). עומס רב(שכן הדבר סותר את מטרת הגיוס שלהם , את כל הבחינות
ובמקרה זה , הקריטריון הוא הצלחה אקדמית.  תוקף תלוי קריטריון בו זמניהבדיקה היא של . ג

על פני תוקף ניבוי תלוי ,  אפוא,היתרון שלו. הוא זמין למרכז הארצי מרגע העברת המבחן

לא התקבלו . קריטריון הוא בכך שתוצאותיו מיידיות ומהירות ובכך חוסכות זמן ומשאבים

, תשובות לפיהן היתרון בבדיקה זו היא היכולת לבדוק את הקשר בין הבחינה להצלחה בלימודים

וא שלא ברור אם החיסרון ה. שכן זוהי מהות הבדיקה ולא יתרונה על פני בדיקות מסוג אחר

שהרי אחרי הכל המטרה , הביצוע במבחן הפסיכומטרי לא הושפע ממה שנלמד במהלך התואר

  . חיסרון אפשרי נוסף הוא קיצוץ תחום שיכול להיווצר. היא לנבא הצלחה אקדמית עתידית
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פתיחת להוא משתמש באותו הקוד . אדוארד שומר את המספריים הטובות ביותר שלו בכספת. 2

לאחרונה אדוארד התחיל לחשוד כי . )"נדיבות: "מילהההקוד הוא (כספת כבר יותר מעשר שנים ה

בשל כך . את הכספת ומשתמש במספריים שלו מבלי שידע על כךלעיתים פותח אחר מישהו 

  ").אהבה: "הקוד החדש(החליט אדוארד להחליף את הקוד לכספת 

 את קישר את הקוד החדש וכל הזמן הבמהלך השבוע הראשון התקשה אדוארד לזכו  .א

 . י את התופעה במונחים מתחום הזיכרון\הסבר. הקוד הישן

בשני (רוע מוחי שפגע קשות בהיפוקמפוס שלו ישבוע לאחר החלפת הקוד עבר אדוארד א  .ב

 י\נמק? באיזה קוד סביר יותר שאדוארד ינסה להשתמש לאחר מכן). הצדדים
קוד לבחור הציע לו מהאירוע המוחי רד במהלך השיקום הנוירופסיכולוג שעבד עם אדוא.    ג

עצתו הייתה להחליף את מילות הקוד הקודמות במילה אחרת כשהבחירה של מילת .  חדש

הציעו אתם קוד כזה . )מתחום עומק עיבוד" (ת הקוד הכפוליאוריית"הקוד התבססה על 

 . ונמקו את בחירתכם
  

, "נדיבות"לבין המילה " קוד הכספת"היות והקישור בין רמז , מדובר בהפרעה לפנים. א

  ". אהבה"לבין " קוד הכספת"עתה מפריע ליצירת קשר חדש בין 

הקוד החדש עוד לא עבר גיבוש בהיפוקמפוס . ישתמש בקוד הישןסביר שאדוארד . ב

 .והנזק המוחי פגע בגישה אליו
 קוד תיאוריהלפי ה. עדיף קוד קונקרטי ולא מופשט כמו הקוד האחרון בו השתמש. ג

ולכן כדאי לו לבחור קוד כגון ) מילולית וחזותית(קונקטי יקודד בשתי מערכות במקביל 

  ".שולחן"

. 3 -מגיעה אליה לטיפול אם בשם סיוון עם בנה דניאל בן ה. מיכל היא פסיכולוגית חינוכית. 3

לא רצה כמעט לשחק , צרח לעיתים קרובות מאוד,  כי בתור תינוק דניאל היה בכייןסיוון טוענת

עד , התעורר פעמים רבות בלילה, לא הסכים לאכול את רוב מה שהגישה לו, עם צעצועים לבדו

טיפלה בו כשהיא אינה עובדת כלל שהיא הייתה צריכה לעזוב את עבודתה בשל תשישות יתר ו

עם בנה וכי לפעמים פשוט נתנה לו להמשיך כי היה לה קשה להתמודד סיוון הודתה . מחוץ לבית

  .לצרוח והתעלמה ממנו לאורך שעות

 ם שנלמדו בפרק עלמונחיאמצעות  באמוי את דניאל ואת האינטראקציה שלו עם \אפיינ. א

  .פסיכולוגיה התפתחותית

כשהם .  החיותביום שישי בבוקר לקחה סיוון את דניאל הקטן בפעם הראשונה לטיול בגן. ב

לא ", סיוון צחקה ואמרה!" חתול! חתול: "בשמחהדניאל קרא , התקרבו אל כלוב הטיגריסים

האם ואיך תגובתה של . הסבר ממה נובעת טעותו של דניאל!". זה טיגריס, זה לא חתול, דניאל

ם התבסס על מושגי?  לו להבין שטעה ולתאר בעתיד את הטיגריס בתור טיגריססיוון יכולה לעזור

 .ה' ההתפתחותית של פיאזתיאוריהמתוך ה

 מאופיין  אשר טמפרמנט, תינוק כשהיה קשה טמפרמנט היה לדניאל האם דברי לפי   .א

 כפי, חדשים למצבים שלילי באופן מגיב, יציבה לא ואכילה שינה דפוס, רגזני בתינוק

 יקיצות לו היו, לאפיון שמתאים כפי שצריך כמו אכל שלא כך למשל, מפגין שדניאל

 כי לומר יש כן כמו. ובכה הרבה צרח, הולם שינה דפוס יצר שלא כך -בלילה מרובות
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 ולא לצרוח לו נתנה שהיא תיארה היא, לדניאל bad fit רע התאמה טיב הראתה האם

   בו טיפלה

  

 הםיבינ, מכיר הוא אותם ארבע על הולכים חיים בעלי של סכמה לדניאל: תשובה. ב

 ביצע, לחתול טיגריס בין םהקיי הדמיון סמך על, הטיגריס את ראה כאשר. חתול

 הסכמה זה במקרה, זאת עם. חדש חיים בעל על הסכמה את ליישם ניסה, ציהאסימיל

 חיה הינו טיגריס כי ויפנים במידה. דניאל את ללמד סיוון ניסתה אותו, שינוי מצריכה

  .תתרחב והסכמה. אקומודציה תתרחש, מחתול שונה

  

. עם תחילת השירות ארנון חש במתח גבוה ולחץ.  שזה עתה התגייס לצבא18ארנון הוא נער בן . 4

 הוא דיבר . שמו לב להתנהגות לא שגרתית אצלוהוריו, לקראת סוף השבועכאשר חזר הביתה 

בנוסף הוא גם אמר מספר . הוא התקשה לנהל שיחה עמוקה או מורכבתשדיבר כמעט מאוד וגם 

נמאס לו כבר לשמוע את האוטובוסים העוברים שלמשל , בבים מעט מוזריםדברים שנשמעו לסו

. )תנועת אוטובוסיםיש לציין כיברחוב שבו הוא גר כלל אין  (ברחוב וכי הם עושים רעש בלתי נסבל

בערב הצליחו הוריו בקושי עצום לקחתו . ארנון שכב במיטה ולא זז ממנה במשך מספר ימים

שמחה או רגשות  נראה היה להורים כי ארנון לא חש ואולם. הלמסעדה לחגוג את חזרתו הבית

ישב קפוא ונוקשה  במשך כל זמן שהותם במסעדה ארנון ,כמו כן. שהותם במסעדהבזמן אחרים 

לקחת אותו לבית החולים החליטו לבסוף הוריו של ארנון . על כסאו ולא הזיז איבר בגופו

שמפקדיו מהטירונות שולחים אליו ור הוא סבהחלטתם התקבלהלאחר שאמר ש.  הפסיכיאטרי

  .  מסרים העוברים באמצעות תאורת החדר

  

הסתמך על מספר סימפטומים על מנת לאבחן ו, הפסיכיאטר קבע שארנון סובל מסכיזופרניה. א

יים העולים הצג שלושה סימפטומים שליליים ושלושה סימפטומים חיוב. את ארנון במחלה

  )' נק8. (י\מתיאורו של ארנון ונמק

אילו שינויים הקשורים למוח או לפעילות בו צפוי שנראה אצל ארנון בהקשר לסימפטומים . ב

  )' נק4 (? אילו שינויים נצפה לראות בהקשר לסימפטומים השליליים? החיוביים שהוא מפגין

. 2.  שמע אוטובוסים שלא היו-הלוצינציות אודיוטוריות. 1: סימפטומים חיוביים. תשובה א

–קטטוניה . 3.שולחים לו מסרים באמצעות תאורת החדר סבר כי מפקדיו –נואידיות דלוזיות פר

  .ארנון ישב קפוא ולא הזיז כל איבר

. 2.  לא חש שום רגש במהלך החגיגה במסעדה–השטחת רגש . 1 –סימפטומים שליליים 

מוטיבציה . 3. דיבור דל וקושי לנהל שיחה עמוקה או מורכבת–הידרדרות אינטלקטואלית 

  .מתואר כפסיבי מאודארנון לא מצליח לצאת מהמיטה ובכלל הוא –חוסר כוחות , ירודה

ניתן לראות בקרב חולי , קורטקסהסימפטומים השליליים קשורים כנראה לירידה בנפח ה. ב

הסימפטומים החיוביים קשורים יותר כנראה למערכת . סכיזופרניה חדרים מוגדלים במוח

  .פרונטלי-בעיקר בקורטקס הפה, הדופמינרגית
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  נכון לא נכון: ' חלק ב

  .סמנו אם התשובה לשאלה נכונה או לא נכונה ונמקו

  תשובה ללא נימוק לא תיבדק

  

  

, בעודה צופה במופע הליצנים ליבה דפק במהירות, כשמיקי הקטנה בילתה בקרקס לפני שבוע. 1

כעת מיקי נמצאת לבדה בבית . היא הייתה שמחה ונהנתה מאוד. ונשימותיה הפכו למהירות יותר

היא , ובעודה שומעת רחשים מוזרים אשר מגיעים מתחת למיטתה,  בשעת לילה מאוחרתבמיטתה

.  את אותן תחושות פיסיולוגיות שחשה שבוע קודם לכן בעת שצפתה במופע הליצניםבדיוקחשה 

  .ניתן להסיק כי מיקי חשה שמחה גם במצב זה, יימס ולנגה'על פי התיאוריה של ג

  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

  

 דפוס כאשר מתעורר. יימס ולנגה לכל רגש יש דפוס עוררות ספציפי'גלפי גישתם של . נכון

  .אנו נחווה את אותו הרגש, פיזיולוגי של רגש מסוים
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 גלעד מבלה זמן רב מאוד בחיפוש אחר משפטים חכמים ותמונות מצחיקות כדי לפרסמם באתר 2

על " (אוהבים"ועוקב בשקיקה אחר מספר האנשים שהודיעו כי הם , שלו באינטרנט" פייסבוק"ה

ככל שמספר האנשים שהודיעו כי . שהוא מפרסםאת מה ") LIKE"ידי לחיצה על כפתור שכותרתו 

אתמול גלעד קיבל את ההודעה . כך הוא מרגיש טוב יותר לגבי עצמו, אהבו את פרסומיו עולה

 Crocker and עבודתם של לפי". ?אולי תסדר אותו. דף הפייסבוק שלך מבולגן מדי: "הבאה

Parkשעסקה בקשר שבין הערכה עצמית לאושר ,

  .הדףבעקבותההודעההואנמוךהסיכוישגלעדיסדראת

  לא נכון/נכון

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 & Crockerלפי . ניכר כי הוא חותר להערכה עצמית גבוהה,  גלעדמהתנהגותו של. נכון

Parkולכן סביר שלא ילמד , לאנשים כאלה מוטיבציה נמוכה לקבל משוב שלילי וללמוד ממנו

  . מהמשוב השלילי שקיבל לגבי האתר המבולגן שלו

  

כרון העובד לאחסן בזיהוא יודע שבמבחן הוא יידרש . רפי ניגש למבחן קבלה לעבודה כמחסנאי. 3

)working-memory ( מהידוע לנו . את המיקומים השונים שבהם מאוחסנים חפצים במחסןשלו

זכירת המיקומים של החפצים תהיה ,על נטיות התקרבות והתרחקותהקשורות באמוציות שונות

  .  גיע למבחן כשהוא עצוב מאשר כשהוא כועסטובה יותר אםי

  לא נכון/נכון

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

אשר משפר עיבוד , avoidance עצב הוא רגש של approach-avoidanceעל מי מימד . נכון

משתפר במצב ) הנדרש בעת זכירת המיקומים במחסן(זיכרון עבודה מרחבי . בהמספירה ימין

היוצר אפקט הפוך שבו דווקא עיבוד בהמיספרה , approachלעומת זאת כעס הוא רגש של . זה

  . שמאל משתפר

נוי הנפגעים והוא החל לעזור בפי,גדי היה עד לתאונת דרכים שבה נפגעו מספר בני אדם. 4

גדי התמקד בהעברת האנשים למקום , על אף שנחשף למראות קשים. והרחקתם מהרכב הפגוע

התמקדות זו עזרה . ובפינוי נתיב שדרכו יוכל אמבולנס להגיע למקום, בקריאה לעזרה, מבטחים

מנגנון ההגנה . והוא הציל את חייהם של מספר אנשים ואף זכה לאות הוקרה, לו לתפקד היטב

  ). עידון(ים ביותר לאפיון התנהגותו של גדי במקרה המתואר הוא סובלימציה המתא

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  
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על אף שגדי זכה להוקרה . סובלימציה היא תיעול של דחף בדרך מקובלת ומוערכת. לא נכון

שכן גדי , "בידוד"המנגנון המתאים ביותר הוא . אין מידע המעיד שגדי תיעל דחף, והערכה

 . ולא בא במגע עם אלמנטים רגשיים, התמקד באספקטים תפקודיים ואינפורמטיביים
  

סביר להניח שיסווג על פי , בתחום האישיות" Aטיפוס "גין התנהגות האופיינית לאדם המפ. 5

Eyesenckרטיירוטי ואקסטרבו כנ .  

  

  לא נכון/נכון

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

תכונות ( נוטה לזרז אנושים אחרים ולאבד סבלנות או להתפרץ על אחרים  Aטיפוס . נכון

חסר , ונוטה להיות חסר יציבות, ) שמתאימות יותר לאקסטרוברטי מאשר אינטרוברטי

  ). תכונות שמתאימות יותר לנאורוטיות מאשר ליציבות רגשית(ומלא דאגה ,שלווה

 הקשורות  A בין תכונות של טיפוס ורקישור ספציפי ברניתן ניקוד מלא רק למי שעשה : הערה

בנוסף ). כמו בתשובה הרשומה לעיל(ותכונות אחרות הקשורות באקסטרוורטיות , לנוירוטיות

חסר (הינו נוירוטי Aבמידה וכללה נימוק מפורט על כך  ש" לא נכון"התקבלה תשובה של 

, שמתחבר בקלות אינו טיפוס -למשל (אך לא אקסטרוורטי ) ומלא דאגה,חסר שלווה, יציבות

  )את הדאגות שלו" להחזיק בבטן"עלול 

 
ציפי .  החלטות שיכולות להחשב כגורליות40 בתקופת כהונתוקיבל הנשיא ברק אוחנה . 6

 ההחלטות האחרונות שביצע 3ציפי הסכימה עם ומאחר , עם זאת. הן מ37מאוכזבת מהייתה

אני חושבת .  החלטות טובותבסך הכל נראה שהנשיא אוחנה מקבל ":היא אמרה לעצמה, הנשיא

  . (base rate rule)קטע זה מדגים הפרה של כלל שיעור הבסיס". שאבחר בו שוב

  ןלא נכו/נכון

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

מכיוון שהתעלמה מהשיעור הנמוך מאוד של החלטות , ציפי עברה על כלל שיעור הבסיס. נכון

  .  מרוצה מהן מתוך כלל ההחלטות שקיבל הנשיא ברק אוחנההייתהש

בגלל . ס ויוריסטיקת הייצוגיותשימו לב כי אין בהכרח סתירה בין חוק שיעור הבסי: הערה

תשובות שאמרו . (כפי שהדגמנו בתרגולים, שימוש בהיוריסטיקה הייתה הפרה של הכלל

  )שהיוריסטיקה והכלל סותרים קיבלו ניקוד חלקי בלבד

  

על . שלומית התחילה ללמוד נהיגה.  גבוהה(g)שלומית הינה בחורה בעלת אינטליגנציה כללית . 7

סביר יותר שביצועיה של שלומית יהיו מוצלחים יחסית לאלו של אנשים אחרים , פי נתונים אלה

  בשיעורים הראשונים אך במידה פחותה בשיעורים האחרונים
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  ןלא נכו/נכון

  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 מנבאת במיוחד את השלב הראשון של רכישת מיומנות במטלה ולאחר השלב G, נכון: תשובה

והביצועים נקבעים ,  נמוךGשים עם  גבוה לאנGהראשוני אין הבדל משמעותי בין אנשים עם 

סביר שהיא תצליח ,  גבוהGהיות ולשלומית יש , לכן. יותר על פי היכולות הפסיכומוטוריות

  . יותר בשיעורים הראשונים

  

כשנשאלה מדוע נתנה לו את . היא נתנה לו את הצעצוע שלה, כשאחיה של עמית החל לבכות. 8

,  על פי קולברג." גדולה צריכה לוותר לאחיה הקטןכי אחות"עמית השיבה שעשתה זאת , הצעצוע

  . בהתפתחותה המוסרית) 5תת שלב " (שלב העקרוני"עמית נמצאת ב

  ןלא נכו/נכון

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

הבסיס לשיפוטה הוא חוקים של ). 4תת שלב (עמית נמצאת בשלב הקונבנציונאלי . לא נכון

אחות צריכה לוותר ("סמכות חברתית מקובלת המוכתבת על ידי רגשות של מחויבות חברתית 

  ")לאחיה

  

 שאלות סגורות

  )flashbulb memories(כרונות הבזק ילגבי ז נכון אינומה מהבאים . 11

  הם מהווים סוג של זיכרון אפיזודי  .א

 הם מהווים סוג של זיכרון דקלרטיבי  .ב

 הם דוגמא לזיכרון אימפליציטי  .ג

 הם מהווים דוגמא לזיכרון שמושפע מרגש  .ד
  ג: תשובה

  

2 .Display rules בהקשר של רגשות נוגעים בעיקר ל :  

 כללים חברתיים תרבותיים לביטוי רגשות  .א

 כללים אוניברסאליים להבעות פנים רגשיות  .ב

 ניסויי מעבדה שבמסגרתם מוצגים לנבדקים גירויים רגשיים על מסך מחשב  .ג

יכולת חברתית להטעות את סביבתנו לחשוב שאני חשים רגש אחד בעוד שלמעשה חשים   .ד

 .אחר
  התשובה א 
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  ?(Maslow) מהמהבאיםנכוןלגביהתיאוריהשלאברהםמסלאו. 3

  .אךזהושלבשישתמידלשאוףאליו, לאניתןלהגיעלשלבהגבוהביותרבפירמידתהצרכים. א

  .השלבהראשוןבפירמידתהצרכיםכוללצרכיביטחוןוהגנהפיזיים. ב

  .גםצורךשסופקרקבצורהחלקיתיביאלמוטיבציהלספקאתהצורךהבאבפירמידה. ג

 –ישכאלושיספקוקודםצרכיםגבוהיםואזנמוכים , הפירמידההיאגמישה. ד

   .תלויברצונוהחופשישלהאדםושאיפותיו

  486עמוד . ג: תשובה
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  המכללה החרדית בירושלים          גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

  מכללת אחווה

                                    9.8.12:                          תאריך הבחינה            

  , נחשון מירן' פרופ: שם המרצה

  אבי בסר'  פרופ, יוסי צלגוב'  פרופ

  ר הילה הוכמן"ד

  מבוא לפסיכולוגיה  :מבחן ב            

  9800-1-101-0:     קורס' מס            

  'ב:    מועד'ב: '  סמב"תשע: שנה            

  שלוש שעות: משך הבחינה            

  תרגומונים  :חומר עזר            

  

: זיכרו. קיראו תחילה את כל המבחן והתחילו לענות על השאלות שבעינכם הן הקלות ביותר

  .ירו את השאלות הקשות לסוףהשא.  תפקידכם לצבור נקודות

  

  .בשורות המתאימותענו .  שלפניכםעל כל השאלותהנכם מתבקשים לענות 

  !תשובות במקום אחר לא תיבדקנה 

  ).אתם רשאים להשתמש במחברות שלרשותכם כטיוטה(

  

  ).יורדו נקודות על חריגה, לידיעתכם (אין לחרוג מהגבלת השורות, יש להקפיד על כתב יד קריא

  :חולק לשלושה חלקיםהמבחן מ

  ) נקודות48כ "סה( נקודות עבור כל שאלה 12: שאלות פתוחות -

 )   נקודות40כ "סה( נקודות עבור כל שאלה 5: לא נכון עם נימוק/שאלות נכון -
  ) נקודות12כ "סה( נקודות עבור כל שאלה 4: שאלות סגורות -

  !בהצלחה

____________________________________________________________________  

  לשימוש המתרגלים

לא /נכון פתוחות שאלה

 נכון
 סגורות

1    
2    
3    
4   
5   
6   
7   
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8   
  

  שאלות פתוחות: 'חלק א

  )'ענו על גבי הטופס שנמצא בסוף חלק א (

שם יוכלו העובדים להתנסות , המחלקה שבה עובד דרור מתכננת טיול גיבוש מחלקתי לחרמון. 1

דרור שמח ורצה . מגבש" בינגו"ויחוו ערב , )קרש החלקה על השלג (Snowboardבגלישה על 

כדי שיוכל להתאמן בכבישים לפני ) קרש עם גלגלים(להתאמן לפני הטיול ולכן רכש סקייטבורד 

בעקבות האימונים שלו על , כשהגיע הטיול המיוחל, לבסוף. רח בטיולהגלישה על הק

למרות שאף אחד מהם לא ,  מאשר שאר העובדיםsnowboardדרור גלש טוב על ה, הסקייטבורד

  . snowboardהתנסה קודם לכן בגלישה על 

השתמש  ?  snowboardאיזה סוג זיכרון יכול להסביר את ביצועיו הטובים של דרור על ה. א

  Squireבמונחים מתחום מערכות הזיכרון על פי 

מהלך המשחק הוקראו . קיימה המחלקה ערב בידור במהלכו התקיים משחק בינגו, בערב. ב

באמצע . במידה ומספר זה הופיע בדף, מספרים וכל אדם היה צריך לסמן את המספר בדף שלפניו

בזמן שדרור רדף אחרי הדף בניסיון .  שלוהמשחק הגיע לדרור משב רוח מהמאוורר והעיף את הדף

 36ו , 16, 46, 3, 52, 2, 25, 23: הוא ניסה לזכור בעל פה את המספרים שהוקראו בינתיים, לתפסו

 האם צפויים הבדלים במידה שבה דרור יזכור FIFOעל פי המנובא על ידי עקרון ). מימין לשמאל(

 .י\נמק? )36, 16, 46, 3( המספרים האחרונים שהוקראו 4כל אחד מבין 

 
שהם חלק מהזיכרון הלא , Skillsאת ביצועיו הטובים של דרור ניתן להסביר באמצעות . א

והתנסות קודמת זאת שיפרה את ביצועיו בהתנסות עם , דרור התאמן על סקייטבורד. דקלרטיבי

  .  גלישה על סנובורד–גירוי שונה 

אמנם על פי .  המספרים האחרונים4ת לא צפויים הבדלים במידה שבה דרור יזכור א, לא. ב

FIFOהיות וזיכרון זה יכול 4אך , ראשון לזיכרון העובד הוא הראשון שיצא" נכנס" פריט ש 

בפועל נמצא שסבירות .  המספרים האחרונים ייזכרו טוב באותה מידה, להחיל לספר פריטים

  . הזכירה פוחתת ככל שהמספר הוצג מוקדם יותר

אחד על "התמודדו על זכייה בפרס הראשון בשעשועון הטלוויזיה , 27-י בן ה ושלומ55- יוסי בן ה. 2

יוסי ניצח את שלומי במבחן . על סוגי מבחנים שוניםהמבוססות שאלות נשאלות בשעשועון ". אחד

  . ואילו שלומי ניצח במבחני ידע כללי, (Raven) המטריצות של רייבן

האם תוצאות אלה תואמות את מה ,  דומהבהנחה שיוסי ושלומי באם מרקע גנטי וסביבתי) א

  .י למבחנים השונים/י והתייחס/נמק? Horn ו  Cattel ים מנבאושהי

  

אחיו של יוסי ואחיו של שלומי . יש אח תאום זהה, יוסי ושלומי, שני המתמודדיםכל אחד מל) ב

 שאלות שנשאלו יוסי ושלומי שבוע קודם ן שבוע מאוחר יותר ונשאלו את אותןהשתתפו בשעשועו

נצפה לדמיון רב יותר באחוזי ) שלומי ואחיו, יוסי ואחיו(אצל מי מבין שני זוגות האחים . לכן

  .אינטליגנציההגיל וה,  על הידע בתחום הגנטיקהו בתשובתכםהתבסס? ההצלחה בשעשועון
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וציונו של אחיו של , ציונו של יוסיבסיום השעשועון התברר שציונו של אחיו של יוסי היה דומה ל) ג

? האם הדבר מהווה עדות טובה לכך שמדובר במבחן מהימן. שלומי היה דומה לציונו של שלומי

  . י\נמק

  : תשובה

אשר משתפרת , פ תיאוריה זו מאחר ומבחן ידע כללי בודק אינטליגנציה קריסטלית"ע, לא) א. 1

ואילו מבחן הבודק יכולות מתמטיות הוא . ן זהבמהלך החיים היינו מצפים שיוסי ינצח בסוג מבח

ולכן נצפה שדווקא שלומי ,  בערך40מבחן שבודק אינטליגנציה פלואידית שיורדת  לאחר גיל 

  .בדיוק הפוך מהתוצאות המתוארות. ינצח בסוג מבחן זה

נצפה לדמיון רב יותר בין יוסי לאחיו משום שעם הגיל קשר בין אינטליגנציה לגנטיקה ) ב

  ).  בזקנה0.8- בילדות ל0.4-מ(ק מתחז

משום שלצורך בדיקת מהימנות הדבר אינו מהווה עדות טובה למהימנות גבוהה של המבחן ) ג

ותו אמנם מדובר בא, כאן. יש להעביר את אותו המבחן לאותם אנשים בפער זמן, מבחן חוזר

  .ולכן לא ניתן להעיד מתוצאות אלו על מהימנות מבחן חוזר, המבחן אך לא באותן אנשים

רועי מציע שיהיה יותר כיף אם הילדים יסכימו על כלל . קבוצת ילדים משחקים יחד במונופול. 3

הזדעזע  מההצעה של אורן . כל שחקן ישחק שני תורות ברצף במקום תור אחד בכל פעםחדש לפיו 

  .עק עליו שאי אפשר לשנות את החוקים בשום אופןצרועי ו

 .ה ונמק את הבחירות'התאם לכל ילד את שלב השיפוט המוסרי המתאים לו על פי פיאז  .א

הם רואים שהילדים הצעירים רועי ואורן . אל החדר נכנסים הנערים צביקה וגורי  .ב

 נוזף צביקה. מתווכחים מתחילים להכות אחד את השני בשל הויכוח על כללי המשחק

אמא ואבא ירתקו אתכם , אתם לא יכולים להכות ככה אחד את השני: "בהם ואומר

יגידו עליכם שאתה ברבריים ולא יעריכו , אל תרביצו אחד לשני: "גורי אומר, !"לחדר

אין צורך לציין את ( על פי קולברג ים צביקה וגוריבאיזה שלב מוסרי נמצא". אתכם יותר

 .ירתךנמק את בח? )השלב המספרי- תת

בעודם . שרועי יסיים לשחק, יאיר, מחכה יחד עם בנה השני) ק מונופולחשהמ(אימו של רועי . ג

, ורועי משחק מונופול, ק מונופול הוא גאוןחאם כל מי שמש: "האם שואלת את יאיר, מחכים

ממה : "השיב, אשר ידע שרועי הוא מהתלמידים הנכשלים בכיתתו, יאיר". ?האם רועי גאון

 נמצא יאיר על פי  קוגניטיביתהתפתחותשל באיזה שלב ". גאוןהוא  שרועי ת נובעשאת אומר

 . ים\ים הרלוונטי\י תוך שימוש במושג\הסבר? ה'פיאז

רועי מראה מוסר אוטונומי ויחסיות מוסרית שכן המוסר לפיו הוא מה שכולם יסכימו   -א

 . תנים לשינוי החוקים לא ני–ריאליזם מוסרי שלב של אורן לעומת זאת נמצא ב. עליו

גורי מתייחס לדעה של אחרים . צביקה מתייחס לעונש ולכן הוא בשלב הטרום מוסרי  -ב

 . שמירה על הערכת אחרים–ועל כן הוא בשלב הקונבנציונלי 

היות והוא מצליח לבצע הסקה , ניתן לומר שיאיר נמצא בשלב האופרציות הפורמאליות  -ג

  . לוגית ולהסיק מסקנות מסיטואציה היפותטית
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. מזה חצי שנה שהוא חש חסר אנרגיה. לאחרונה חלו מספר שינויים בהתנהגותו של יהודה. 4

, הוא ממעט להגיע לפעילויות בהן עסק בעבר כמו חוג השחמט אליו נהג ללכת בקביעות

. וגם כאשר הוא צוחק נראה כי תגובתו אינה אמיתית, הוא ממעט לצחוק. ופגישות עם חברים

  . יכר לפתור את התשבצים שבעבר היה פותר בקלות מדי יוםהוא מתאר קושי נ, בנוסף

 תסמינים אלו פי על י\ונמק, מהן סובל יהודה כי ייתכןש אפשריות הפרעות שתי י\תאר  .א

  )שלעיל התיאור על בתשובתך י\הסתמכ (זאת קבעת

 שציינת ההפרעות שתי בין להבחין מנת על יהודה את ת\שואל שהיית שאלות 3 פרט  .ב

 בתחום שהוא תפקודי בכשל ולא בהפרעה המדובר שבכלל לוודא כדי וכן' א בסעיף

 .שאלה כל לגבי י\ונמק, הנורמאלי

 בגלל רבים עבודה ימי שהחסיר לאחר מעבודתו פוטר לאחרונה שיהודה התברר בהמשך   .ג

 לפגוע וחושב מהבית יוצא לא הוא כי התברר כן כמו. סובל הוא ממנה הסוכרת מחלת

 .  ‐DSMה של הצירים 5מ אחד כל פי על יהודה את י\סווג. קל מפיגור סובל הוא וכי, בעצמו

 חוסר, אנהדוניה (דיכאון של בתסמינים במדובר – ראשונה אפשרות: תשובה. א

 של ילייםשל תסמינים היא שנייה אפשרות. ריכוז קשיי, )שמחה חוסר (עצבות, אנרגיה

 הידרדרות, חיים שמחת אבדן, שטוח אפקט, כוחות לגייס קושי (סכיזופרניה

  )חברתי קשר אבדן, אינטלקטואלית

 הלוצינציות כמו (סכיזופרניה של חיוביים סימפטומים גם ישנם האם לבדוק: תשובה. ב

 או חריפה ירידה כגון (דיכאון של נוספים סימפטומים קיימים האם ולוודא) דלוזיות או

 קודם רקע, אובדניות מחשבות קיימות אם לבדוק, )שינה הפרעות, בתאבון חריפה עליה

 צריכות נוספות שאלות.  במשפחה נפש מחלות של) גנטי (רקע, דיכאונית אפיזודה של

 היומיומי בתפקוד הפגיעה ובשיעור שלהם במשך הסימפטומים במספר למשל להתמקד

  והנורמאלי הסביר בתחום שהיא בתנודה מדובר ושלא אבחנה לתת שניתן לקבוע כדי

: 2 ציר). הקודמים בסעיפים שנעשתה לאבחנה בהתאם (דיכאון \ סכיזופרניה: 1 ציר. ג

 – חברתיות או סביבתיות בעיות – 4 ציר. סוכרת מחלת – רפואי מצב: 3 ציר.  קל פיגור

  . בעצמו לפגוע וחושב מהבית יוצא לא, ירודה תפקוד רמת – 5 ציר. מהעבודה פיטורין

  

 
   שאלות פתוחות-' תשובות לחלק א

  

  

1(   
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  נכון לא נכון: ' חלק ב

  .סמנו אם התשובה לשאלה נכונה או לא נכונה ונמקו

  תשובה ללא נימוק לא תיבדק

  

המתקרב אליו במהירות יובל עבר בגן הציבורי וראה אדם ,  מהאוניברסיטהבדרכו הביתה. 1

  . סביר להניח שהרגש שחש יובל הוא חרדה.  יובל חווה רגש עז.  סכין גדולהכשבידו 

  לא נכון/נכון

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

  

  .גורם ספציפי\מדובר בפחד שכן יש התייחסות לאובייקט. לא נכון

  

מיכל , חוש מבוכהכדי לא ל. אך הוא לא ראה אותה, מיכל ראתה ברחוב את בעלה לשעבר. 2

על פי גרוס . ניסתה להעסיק את עצמה במחשבות על ההרצאה המוצלחת שנתנה היום בעבודה

(Gross) , שינוי בהבעה החיצונית של "שמיכל השתמשה בה היא לוויסות רגש האסטרטגיה

  ".הרגש

  לא נכון/נכון

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

, היות והפנתה את קשבה למחשבות אחרות, "הפניית קשב"מיכל השתמשה ב .לא נכון: תשובה

ה משנה את הסיטואציה עצמה ולא רק את היה אילו מיכל היית" שינוי מצב. "חיוביות יותר

  . מחשבותיה

  

כאשר האם ". סיטואציית הזר"תום ואמו מגיעים לאבחון סוג ההתקשרות על ידי בדיקת . 3

 ודופק על הדלת מרעוזבת חדר הבדיקה ומשאירה אותו לבדו עם האישה הזרה הוא פורץ בבכי 
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ההתקשרות של תום עם אמו איננה לפי תצפית זו ניתן לומר כי . ממנה יצאה בעיקשות זמן ממושך

  .בטוחה

  לא נכון/נכון

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 שובה הוא שקובע את סוג –צריך לראות כיצד הוא מגיב לאם בשובה . לא ניתן: לא נכון

   .ההתקשרות

  

לאחר ששקד צפתה בכלוב של . יהן לקחו אותן לגן החיותאשר הור, יותשקד ומאי הן שתי אח. 4

, מאי!". רוואיזו חיה גדולה היא הקנג"רו וקראה בפליאה והיא הגיעה לאזור של הקנג, הסנאים

!". רוואיזו חיה קטנה היא הקנג"רו אחרי שצפתה בפילים וקראה ולעומת זאת הגיעה לקנג

  . קת הזמינותהיוריסטיקה המתאימה ביותר למקרה זה היא יוריסטי

  לא נכון/נכון

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

חשפה קודם לחיה קטנה שקד נ. יותר היא יוריסטיקת העוגןהיוריסטיקה המתאימה ב. לא נכון

גודלו , באופן דומה. שאליו השוותה שקד את הקנגרו" עוגן"וגודלה הקטן היווה ) סנאי(יחסית 

  . הגדול של הפיל היווה עוגן אליו מאי השוותה את הקנגרו ועל כן הוא נראה לה קטן

  

 20-לאחרונה ביתה בת ה. מאף הפרעה נפשיתאשר מעולם לא סבלה , 58שלומית היא אישה בת . 5

שלומית , לאור האבחנה שניתנה לביתה". הפרעת אישיות גבולית"של שלומית אובחנה כסובלת מ

יש בסיס מוצק לחשש . החלה לחשוש שיש סיכוי יחסית גבוה שגם היא עצמה תפתח את ההפרעה

  .של שלומית

  

  לא נכון/נכון

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

הפרעות אישיות בכלל והפרעת אישיות גבולית בפרט הינן דפוס יחסית כרוני ויציב . לא נכון

 בלי 58אם שלומית הגיעה לגיל . שמתפתח לרוב לקראת סוף גיל ההתבגרות, לאורך החיים

  . הסיכוי שתפתח הפרעת אישיות גבולית הוא נמוך, להפגין סימפטומים אלה

 
ועל כן לעיתים קרובות מאחר , אוהב לישון עד מאוחרהוא אך , טירן אינו סובל מחסך שינה. 6

והוא שיקר להם ואמר שהוא סובל ממחלה אשר , אתמול מנהליו העירו לו על איחוריו. לעבודה

שהוא על כך טירן נתקף חרדה והרגיש רע , מייד לאחר שאמר זאת. גורמת לו לישון יותר מדי

  . ניתן לומר שהחרדה שחש טירן היא חרדה נוירוטית. שהם גם חברים שלו, ושיקר למנהלי
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  לא נכון/נכון

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

היות והיא הייתה קשורה לכך ששיקר למנהליו והרגי אשם על , טירן חש חרדה מוסרית. לא נכון

  . IDחרדה נוירוטית קשורה לחשש מהשתלטות ה. כך

  

מנהל בית הקפה תיאר להן תחילה את . עידית ומרינה הן מלצריות בבית קפה והגיעו לעבודה. 7

שאינן רשומות בתפריט המסעדה ושעליהן לזכור כדי לספר עליהן לאורחי אלו (המנות המיוחדות 

לאחר שתיאר את המנות המיוחדות הוא הודיע לשתיהן שהן מפוטרות וזו המשמרת ).  המסעדה

שתי המלצריות החליטו להתאמץ ולנסות ולא לחשוב על הפיטורין עד סוף . האחרונה שלהן

 סטודנטים שבאו 40ת על כיתה שלימה של במהלך המשמרת עידית היתה אחראי. המשמרת

,  על הדחקהWegnerעל פי מחקרו של .  אנשים3ואילו מרינה קיבלה רק שולחן אחד קטן של , לסעוד

  . סביר שמרינה תצליח טוב יותר שלא לחשוב  על הפיטורין וזאת בהשוואה לעידית

  לא נכון/נכון

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

המנגנון האיטי והמבוקר של סילוק המחשבה על , מכיוון שמרינה אינה נמצאת תחת עומס. נכון

ואצלה , אשר נמצאת תחת עומס,  טוב יותר אצלה מאשר אצל עידיתהפיטורין מהתודעה יעבוד

  . יהיו פחות משאבים פנויים למנגנון איטי ומבוקר זה

 קריטריונים אותו על פימתייחס למגוון רחב של מצבים וקשה להגדיר " מזיק"המושג . 8

  . עומד בסתירה לגישה האריסטוטלית בתחום המושגיםקיומו של מושג כזה. מדויקים

  לא נכון/כוןנ

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

כל מושג מוגדר באמצעות , יבה וגבולות ברוריםעל פי הגישה האריסטוטלית לכל מושג יש ל. נכון

  . התכונות ההכרחיות

  

 שאלות סגורות

  ? קשור לתופעות הבניית זיכרוןאינומה מהבאים 

במקום " smash "לאחר שזו תוארה באמצעות המילהזכירת תאונה כקשה יותר  .1

"Hit" 

 .בעל צבע עור שחור על אף שלא הוזכר צבעוכגנב בכתבה בעיתון של זכירה  .2

 .זיהוי כוזב של פושע במסדר זיהוי פלילי .3
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ביחס לאירועים שהתרחשו ) לרבות קורבנות פשיעה(ילדים בקרב שכיחת זיכרונות  .4

   3לפני גיל 

  4: תשובה

 Ceci's(אקולוגית של ססי -מי מהבאים הוא הנכון ביותר על פי התיאוריה הביו. 2

bioecological theory(?  

 .השני עם אחד באינטראקציה הפועלים תורשתי g ו חברתי g ישנו .1

 .הסביבה ידי על ומעוצבים ביולוגית מבוססים מרובים קוגניטיביים פוטנציאלים ישנם .2

 .שלנו הביולוגיה על משפיעה לחיות בוחרים אנו שבה הסביבה .3

 .ותורשה חברה על המבוססת אחת אינטליגנציה קיימת .4

  

  2: תשובה

  

והזיכרון _________   נשלט על ידי (Working memory)הזיכרון העובד , פ ניסויים בחיות"ע. 3

  . ____________הסמנטי נשלט על ידי 

  ).בהתאמה(המערכת הלימבית , האונה פרונטאלית. א

  .ההיפוקמפוס, ההיפוקמפוס. ב

  . האונה הפרונטאלית , אונה הפריאטליתה. ג

  .ההיפוקמפוס, האונה הפרונטאלית. ד

  

 .284-285 עמוד -תשובה ד
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 המכללה החרדית בירושלים     גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 מכללת אחווה

38.8.6תאריך הבחינה:                                

 פרופ' נחשון מירן, שם המרצה:                                                

 ד"ר דנה גנאור שטרן, פרופ' אבי בסר 

 מר יהונתן גרינברג

 מבוא לפסיכולוגיה  ב: מבחן      

 8-.8.-.-88.0מס' קורס:           

 ב'מועד:    ב'סמ':   תשע"גשנה:       

 שלוש שעותמשך הבחינה:       

 אסור חומר עזר:      

 

: זיכרו. ביותר הקלות הן שבעינכם השאלות על לענות והתחילו המבחן כל את תחילה קיראו

 .לסוף הקשות השאלות את השאירו. נקודות לצבור תפקידכם

 

 .המתאימות בשורות ענו. שלפניכם השאלות כל על לענות מתבקשים הנכם

 ! תיבדקנה לא אחר במקום תשובות

 (.כטיוטה שלרשותכם במחברות להשתמש רשאים אתם)

 

 (.חריגה על נקודות יורדו, לידיעתכם) השורות מהגבלת לחרוג אין, קריא יד כתב על להקפיד יש

 :חלקים לשלושה מחולק המבחן

 (נקודות 84 כ"סה) שאלה כל עבור נקודות 21: פתוחות שאלות -

 ( נקודות 84 כ"סה) שאלה כל עבור נקודות 5: נימוק עם נכון לא/נכון שאלות -

 (נקודות 21 כ"סה) שאלה כל עבור נקודות 8: סגורות שאלות -

 !בהצלחה

___________________________________________________________ 

 המתרגלים לשימוש

 לא/נכון פתוחות שאלה
 נכון

 סגורות

2    

1    

3    

8   

5   

6   

7   

4   
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 חלק א': שאלות פתוחות

 )ענו על גבי הטופס שנמצא בסוף חלק א'( 

 
וגיל הם לוחמים ביחידה קרבית אשר התגייסו לפני מספר חודשים8 בעת סיור  דרור .2

מבצעי, רכב השטח בו הם נוסעים התהפך ושניהם ספגו פגיעת ראש8 בבדיקה למחרת 

בבית החולים שאל אותם הנוירולוג  מספר שאלות8 שני החיילים ידעו בקלות את שמם 

התאונה ובחילוצם מן הרכב ההרוס ברגעי  להיזכרוהמקום בו הם משרתים, אך התקשו 

 לאחר מכן8
 

 שמהמבנה במח יכול היה  ליצור פגיעה תפקודית כמו זו המתוארת? מהו  איזהשל  הרס .א

 נמקשל  הפגיעה התפקודית המתוארת? 
 

תשובה: מדובר באמנזיה אנטרוגרדית )קושי לזכור פרטים אשר התרחשו אחרי ובזמן הפגיעה(. סביר 

פגיעה חלקית שהתרחשה בהיפוקמפוס, הקשור ביצירת זיכרונות חדשים. נמצא להניח כי הפגיעה היא 

כי פגיעה בהיפוקמפוס יוצרת קושי בזכירה של אירועים הסמוכים לזמן הפגיעה. עם זאת, לא צפוי קושי 

  בזכירת פרטי מידע אשר היו ידועים קודם לכן.

ת שהתייחסו לפגיעה בגיבוש הזכרונות תשובות שהתייחסו לאמנזיה רטרוגרדית לא קיבלו ניקוד. תשובו 

בהיפוקמפוס קיבלו ניקוד מלא רק אם סיפקו הסבר מלא לתופעה שבה מידע מהתאונה קרה לאחרונה 

 וטרם הספיק להתגבש

 
 

 ,הגיוס תאריך את ציין , ביקש החובש מדרור וגיל לתאר את יום הגיוס שלהם8 גילבהמשך
 וכיצד החזקות ליבו דפיקות את זכר וכי ,מאד והתרגש שפחד 8 הוא סיפרהתגייס ולאן

וזכר את העץ הגדול שהיה ליד האוטובוס שלקח אותם ליחידה  אימו של הבכי נשמע

היה מסוגל לתאר את חווית הגיוס ואת הפרטים של יום הגיוס אך הוא  לא דרור .בצבא

 שהוא משער גם וסיפר התגייס יחידה לאיזה סיפר ,שלו המדויק הגיוס תאריך ציין את

  אם כי לא זכר מי בדיוק בא8 הבוקר באותו אותו ללוות באו וחבריו משפחתו מבני שרבים

 

  .הסבירו8 מהשניים אחד כל העלה זיכרון סוג איזה ציינו .ב

 

הוא משקף ידע כללי לגבי -סמנטי )ובאופן ספציפי זיכרון הוא דרור שמעלה תשובה: הזיכרון

 שמעלה זאת הזיכרון לעומת .חוויה ולא ,עובדות מתאר הוא (.עצמו ולגבי סיטואציות של גיוס

 מה שמע ומה ראה. ,יום באותו הרגיש כיצד ,החוויה את מתאר הוא – אפיזודי זיכרון הוא גיל

 
להיקף הפגיעה במבנה המוחי בזיכרונות של דרור וגיל ניתן לשייך את ההבדלים  האם .ג

 8רלוונטיתשציינת בתשובה לסעיף א? נמק בעזרת תיאוריה 
 

 סובל גיל ואילו ,ההיפוקמפוס שלאו כמעט מחלט  מוחלט מהרס סובל דרור כי לשער ניתן

 את להסביר ניתן .האפיזודיים מזיכרונותיו חלק לשמר הצליח כן ועל ,בלבד חלקי שלו מהרס

63

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



 ההיפוקמפוס ,לפי התיאוריה .ומוסקוביץ נדל של המרובות העקבות תיאוריית פי על המתואר

 שנזכרים פעם בכל .(החוויה והקונטקסט את הכולל) הראשוני במצב הזיכרונות את שומר

 עקבה כל .הקשר ונטולות ,שהן סמנטיות ,בקורטקס עקבות לו מייצר ההיפוקמפוס ,באירוע

 .התרחשה בו ההקשר ללא העובדה כולל את זו גיבוי אך ,המקורי לזיכרון גיבוי מעין מהווה כזו

 ,אפיזודיים זיכרונות קצת ישמרו של ההיפוקמפוס חלקי הרס של במצב כי מנבאת התיאוריה

 לא סמנטיים זיכרונות ,זאת עם .כלל זיכרונות אפיזודיים ישמרו לא מלא הרס של ובמצב

 ונתון מאחר .ממש החוויה את מתאר גיל ואילו ,הגיוס שלו יום לגבי עובדות מתאר דרור .יפגעו

  .בלבד חלקית היא גיל של הפגיעה כי ניתן לשער ,בהיפוקמפוס נפגעו ששניהם

 

וותיקה בסיפריה העירונית8 לאחרונה, שמו לב המבקרים בסיפריה  רות היא ספרנית .1

לשינוי בהתנהגותה של רות8 בעבר היתה רות נמרצת וזריזה, ואילו עכשיו נראה שהיא 

מבצעת את עבודתה בחוסר חשק ובאיטיות8 היא היתה ידועה בזיכרונה המדהים )הכירה 

את מקומו בספריה( ואילו לאחרונה היא מתבלבלת לעיתים קרובות8 היא כמעט כל ספר ו

הפסיקה לנהל שיחות ערות עם באי הספריה הקבועים, והיא מקבלת אותם ללא כל חיוך 

וממהרת לחזור לעיסוקיה8 בנוסף, היא מקפידה לסדר את הספרים על מדף החזרת 

חרדה וממהרת לסדר הספרים בשלשות, וכאשר מישהו משנה את הסדר היא מתמלאת 

אותם מחדש8 כאשר היא נועלת את הספריה בסוף היום היא בודקת שלוש פעמים בדיוק 

שהדלת נעולה, מתוך חשש כבד שתשכח לנעול והספרים יגנבו8 היא חושדת כי מזה זמן 

מה השומר בכניסה לספריה עוקב אחריה בדרך הביתה, וכי הספרים החדשים שהגיעו 

 ם ספרים מזוייפים8 בתחילת החודש לספריה ה

 

)נמקו על  בשאלה של רותהתנהגותה המתאימות לתיאור הציעו שתי אבחנות אפשריות  8א

 ידי שני סימפטומים אפשריים לכל הפרעה שבחרת(
 

תשובה: אבחנה אפשרית אחת היא סכיזופרניה. ייתכן שרות מציגה סימפטומים שליליים של 

אינטלקטואלית ואובדן קשר חברתי. בנוסף  קושי לגייס כוחות, אובדן שמחת חיים, הדרדרות

 ייתכן שמראה סימפטום חיובי של דלוזית פרנויה.

אבחנה אפשרית נוספת היא דיכאון. ייתכן שרות מציגה סימפטומים של אבדן הנאה ושמחת 

 חיים, אבדן עניין בפעילות שעד עתה עוררה ענין, פסיביות ותשישות, יכולת זכרון ירודה ובלבול.

: ייתכן שרות מציגה אובססיות )הספרים אינם מסודרים, OCDפת אפשרית היא אבחנה נוס

החשש שספרים יגנבו או שעוקבים אחריה( כמו גם קומפולסיות )סידור הספרים בשלשות, 

 בדיקת הדלת(

 

בעקבות תלונות מבקרי הסיפריה, נשלחת רות לאבחון פסיכיאטרי אצל פסיכיאטר הידוע  8ב

בהתמחותו בהפרעות אישיות8 הנחת העבודה שלו היא כי הפרעות אישיות נפוצות הרבה 

יותר ממה שמקובל לחשוב בתחום והוא מעביר לרות סוללת מבחנים וזאת על מנת 
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יות8 איזו בעיה מתבטאת בתהליך למצוא עדויות לכך שהיא סובלת מהפרעת איש

 לבעיה8 הליך אבחוני חלופי שיכול להוות פתרוןהאבחוני המתואר? הצע 
 

תשובה: בעיית הטיית האישוש. כיוון שהפסיכיאטר נוטה להניח שהפרעות אישיות הן נפוצות 

מאוד, יש חשש שינסה לפרש את המציאות )את מצבה של רות( בהתאם להנחה זו, ולפרש 

שונות כסימפטומים של הפרעת אישיות. על מנת להמנע מכך עליו לחפש דווקא  התנהגויות

נוכחות של הפרעת אישיות )למשל הופעת רוב הסימפטומים רק בבגרות(.   המפריכותעדויות 

אפשרות נוספת היא להציב מספר השערות חלופיות )סבירות( לגבי האבחנה שלה ולמצוא איזו 

 אבחנה מבין אלו שהוא הציע נתמכת במידה הרבה ביותר בתוצאות המבחנים. 

 .DSMהצירים המקובלים ביתקבלו גם תשובות לפיהן עליו לאבחן בהתאם לחמשת 

 

 חברת הייטק מגייסת עובדים חדשים לשורותיה ונעזרת לשם כך בחברת מיון עובדים .3

משתמשת במבחני מיון8  במבחן המיון הראשון  על המועמד למלא שאלון הכולל היגדים ה

 5-. מ עד כמה הוא מסכים עם כל היגד עליו לסמן העוסקים ביכולת לעבודת צוות8 

י ולהוביל ק מצוות", "אני יודע להיות כריזמטלי יכולת גבוהה לעבוד כחל )לדוגמה: "יש

, קבוצה"(8 במבחן המיון השני  המועמד נדרש  לתכנת קוד בהתאם להוראות הניתנות לו

 בצורה היעילה ביותר והמהירה ביותר8   
 

באמצעות ההבחנות של סוגי והביצוע שנבדק בהם אפיין את שני המבחנים שתוארו  .א

 מבחנים שנלמדו בהקשר של סוגי מבחנים פסיכולוגיים8  

 

הקשורות לעבודה במקום )ולא מצבים( אישיות  תכונותתשובה: על פי הדוגמה, השאלון  בודק 

)אין צורך לקבוע מה בדיוק התכונה,יש לקבל גם תשובות כמו תפיסת עצמי, יכולת לעבודת צוות 

)כיצד האדם מתנהג בדרך כלל(. מבחן התיכנות בודק  סוג ביצוע אופייניוכולי(. שאלון זה בודק 

המקסימליים  )המועמד מתבקש להפגין את כישורי התכנות  ביצוע מקסימליו תכונהגם כן 

 מבחן זה בודק מיומנות ולא יכולת.  שלו(.

 

נפגשים עם פסיכולוג מחברת מיון העובדים  ר שני המבחנים שתוארו, המועמדיםלאח

תמונות, בהן מצולמות  4-לצפות ב מתבקש מועמדשמעביר להם מבחן שלישי8  במבחן זה ה

כמעט ללא שום פרט מעבר לכך8  המועמד  אבלאינטראקציות בין שני אנשים בחברה 

 התרחשותאת ההתנהגויות, המחשבות והרגשות ב תארמתבקש לצפות בכל תמונה  ול

 שבה לכאורה צולמה התמונה8

 

בהנחה ומטרת הפסיכולוג היא לחשוף תכנים מעולמו הפנימי של המועמד, באיזה סוג  8ב

מדוע לא ניתנת למועמד אינפורמציה על האנשים והסיטואציות בהם  מבחן הוא משתמש?

 צולמו?
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מדובר במבחן השלכתי. המועמד רואה סיטואציה עמומה שלא ניתן לדעת בוודאות מה תשובה: 

המתרחש, ההנחה היא שהוא "ישליך" תכנים מעולמו לתאר את כאשר יצטרך  .קורה בה

לגלות מה האופן בו הוא תופס ומתמודד  פסיכולוגהפנימי בבחירת נושאי השיחה, אשר יעזור ל

עם העולם. נצפה כי מועמדים שונים יעלו רעיונות שונים לגבי נושא האינטראקציה בהתאם 

 לעולמם הפנימי.

. הורדו נקודות עצמו TATיתקבלו גם תשובות אשר ינמקו כי המבחן המתואר הוא סוג של מבחן 

  למי שהגדיר את המבחן כמבחן רורשאך.

 

מנהל חברת ההייטק החליט לכלול שני מבחני מיון נוספים בתהליך המיון המתבססים על הערכות 

שבו מדרגים המנהלים הקודמים של המועמד את : מבחן של המנהלים הקודמים שהיו למועמד

יכולתו לעבוד בצוות ומבחן נוסף שבו הם מדרגים את יכולתו לתכנת8 החוקר של חברת מיון 

צל את הנתונים של המבחנים הנוספים לבדיקת התוקף של שלושת מבחני העובדים החליט לנ

לשם כך הוא מחשב את המתאמים המופיעים  8המיון שתוארו בסעיפים הקודמים של השאלה

 :בטבלה להלן

 מבחן תמונות מבחן היגדים מבחן תיכנות 

הערכת מנהל קודם: 

 עבודת צוות

   אמתאם 

הערכת מנהל קודם: 

 יכולת תיכנות

   במתאם 

 

 

חוקר באמצעות המתאמים המסומנים "א" והסבירו מהם שני סוגי התוקף אותם בודק ה ציינו .ג

 ומה צפוי להיות גובהם? ו "ב" בתוך הטבלה8 

 

תוקף מבנה של מבחן התיכנות שבמקרה זה מתבטא בתוקף מתכנס )ב( תשובה: המנהל בוחן 

גבוה ושהתוקף המבחין יהיה נמוך.   ובתוקף מבחין )א(.  הציפיה היא שהתוקף המתכנס יהיה

דפוס זה מעיד שהמבחן בודק בעיקר את מה שהוא אמור לבדוק ואינו בודק )כמעט( דברים 

  אחרים.

 

8 הוא מאמין שבזכותן יוכל בטלויזיה ריאליטיהוא מעריץ גדול של תוכניות  אושרי .8

תוכנית בה  –פקטור"  Yלהתפרסם ולהצליח8 היום הגיע לאודישנים של התוכנית "

באמנויות במה שונות8 אושרי חשב שנתן ביצוע מעולה של  בינהםהמועמדים מתחרים 

הקטע שהכין )נגינה במפוחית תוך כדי החלקה על גלגיליות( אך להפתעתו החליטו 

השופטים פה אחד שלא להעבירו לשלב הבא ונתנו לו ביקורת שלילית8 אושרי יצא מחדר 

 נורא תהיה שלי אמא אבל, גמור בסדר אני" שעמד בחוץ: מר לכתבהאודישן, וא

 "8עליה רק לי כואב8  ,מאוכזבת

 ?כיצד מנגנון זה משרת אותו מנגנון הגנה משתמש אושרי? באיזה 8א
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.  הוא מיחס את הרגש שיש השלכהתשובה: נראה כי אושרי עושה שימוש במנגנון הגנה של 

יש  מנגנון ההגנה נועד להגן על האגו מפני חרדה נוירוטית, במקרה זה לו למישהו אחר. 

ומההשלכות של תחושה זו  לשער כי הוא עושה כן על מנת להגן על עצמו מתחושת הכשלון

  .לתחושת הערך שלו

קיבלו ניקוד חלקי בלבד: תשובות אשר לא נימקו מדוע היה שימוש במנגנון, או ללא הסבר 

 השלכה, תשובה של מנגנון רציונליזציה.מהו מנגנון של 

 

היה מסביר רוג'רס, במונחי תאורית העצמי, את ההבדל בין יחסו של אושרי  כיצד 8ב

 להופעתו לבין יחס השופטים אליה?

 
על ידי  –תשובה: נראה כי יש פער משמעותי בין העצמי הממשי )כיצד אושרי נתפס במציאות 

 אושרי תופס את עצמו ויכולותיו(.הסביבה שלו( לבין העצמי הריאלי )כיצד 

 ניקוד מלא קיבלו רק שאלות שכללו את שמות המושגים הנכונים )עצמי ממשי ועצמי ריאלי(

 

" הצליח לבסוף אושרי לעבור את האודישנים8 בראיון משפחתי 4פקטור  Y" בתוכניתרק  8ג

כילד  לקראת התוכנית אמרה אימו: "אושרי שלנו תמיד היה חיית במה, אני זוכרת שכבר

הוא תמיד היה במרכז העניינים עם החברים, תמיד אהב לעלות על הבמה ולהציג לכולם8 

אני רק חוששת שהמתח הגדול אליו נחשפים המשתתפים בתוכנית ישפיע עליו, הוא מאוד 

בלחץ ואם הוא לא יצליח זה יהיה לו קשה מאוד"8 עוד הוסיפה וסיפרה אימו של אושרי 

להיות לפעמים  נטהת חדשניות לא מקובלות בעניינים שונים, הציג גישו תמיד אושריכי 

סווגו בהתבסס על תאור האם, קצת קל דעת וחסר אחריות ושהוא "ממש נשמה טובה"8  

 Big Five8את אושרי על פי המימדים הרלוונטיים בתיאוריית ה 

 
הוא  –נראה כי אושרי מפגין יותר מוחצנות   –תשובה: בציר של מוחצנות מול מופנמות 

חברותי, מרבה באינטראקציה עם אחרים, לא חושש להופיע מול קהל. בציר של נוירוטיות 

הוא מוצג ע"י האם כדואג ומתוח, וכי  –מול יציבות רגשית  נראה כי אושרי יותר נוירוטי 

נית עלולים לגרום לאי יציבות רגשית.  על פי התיאור הוא נמוך הצלחתו או כלשונו בתכו

במימד של מצפוניות )קל דעת וחסר אחריות(, גבוה בפתיחות לחוויה )מציג עמדות לא 

 (. "נשמה טובה") agreeablenessמקובלות( וגבוה במימד של 
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 נכון לא/  נכון': ב חלק

 ונמקו נכונה לא או נכונה לשאלה התשובה אם סמנו
 תיבדק לא נימוק ללא תשובה

 

התפתחותי בתלונה היחידה לפיה  לפסיכולוגחודשים פנו  6וטלי הוריו של תינוק בן  עודד .2

לתינוק  ככל הנראהבנם לא ישן בלילות וגם כשהוא נרדם הוא מתעורר כל חצי שעה8 

 8קשהטמפרמנט 

 נכון לא/  נכון

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

הרגלי שינה בלבד. רק תשובה: לא נכון. טמפרמנט נקבע על פי מכלול של התנהגויות ולא על פי 

במידה ולתינוק של עודד וטלי מאפייני התנהגות נוספים )כגון רגזנות, קשיים באכילה, קושי 

 להירגע מבכי וכד(' ניתן יהיה לקבוע שמדובר בטמפרמנט קשה.

 
כי בעתיד יפותח טיפול תרופתי חדש אשר יאפשר לאנשים ויסות רגשות יעיל  טוענים .1

באזור מוחי ספציפי8 סביר להניח כי תרופות אלו יגבירו  פעילות הגברתיותר, וזאת על ידי 

 את פעילות האמיגדלה8

 נכון לא/  נכון

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
לא נכון. פעילות אמיגדלה גבוהה יותר ככל הנראה תצביע על עלייה בעצמת הרגש  תשובה:

-המתעורר ולא ביכולת לווסתו. סביר יותר כי מדובר בהגברת פעילות של אזורים פרה

 פרונטליים.פרונטליים, ובאופן ספציפי אזורים אורביטו 

בעלייה בעצמת  יתקבלו תשובות שיכללו נימוק רק על כך שעליה בפעילות אמיגדלה קשורה

 פרונטלי במקום.-הרגש ולא בויסותו, או שיתיחסו רק לכך שהתרופות יגבירו קורטקס פרה

לא התקבלו תשובות אשר הציעו את ההיפותלמוס כאזור שהגברת פעילותו תוביל לויסות רגשי 

 מוגבר כיוון שמעורבותו כאחראי על הומאוסטזיס בגוף הינה משנית בתהליך הויסות הרגשי. 

 

כי הקרנה של המילה "פלאפון" )שמה של החברה הסלולארית הראשונה בשוק  נמצא .3

הישראלי(  לפני המילה "סלולארי" משפרת את זיהוי המילה "סלולארי" יותר מאשר 

הקרנת מילים אחרות כגון : "מכשיר", "טלפון", ו"שיחה"8  ממצא זה סותר את המודל 

)בהתבסס על  מושגים בזיכרון הסמנטי על ארגון (Colins & Loftusשל קולינס ולופטוס )

 8פרדיגמת הרימוז הסמנטי(
 נכון לא/  נכון

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 

 
תשובה: לא נכון. אמנם למילים כמו "טלפון" ו"שיחה" קירבה סמנטית גבוהה למילה 

"סלולרי", אך בעקבות חשיפה ופרסום רב למוצר הסלולרי "פלאפון" סביר מאוד 

 ולרי".שהמילה תהפוך לקרובה ביותר בשדה הסמנטי של המילה "סל

 

בתחזית מזג האוויר דווחו על אובך ראשון, רוע היאלנבדק בניסוי מוצגים שני ארועים: ב .8

דווחו בתחזית מזג שני, רוע היא8 בכבד ברחבי אירופה בגלל התפרצות הר געש באיטליה

סביר להניח כי הנבדק ידרג את הסתברות הארוע  האוויר על אובך כבד ברחבי אירופה8

 הראשון כגבוהה יותר מהסתברות הארוע השני8
 נכון לא/  נכון

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

תשובה: נכון, אנשים נוטים לחפש סיבתיות לאירועים הקורים סביבם, ועל כן על פי 

היוריסטיקת הסיבתיות סביר כי יניחו שאובך כתוצאה מהתפרצות הר געש הוא יותר 

סביר, למרות שיש כאן הפרה של חוק הצירוף לפיו לפיו אירוע חיתוך )אובך+ התפרצות( 

 תמיד קטן יותר בהסתברותו מאירוע שלם )אובך בלבד(

 

נמנעת לאיחוד מחדש עם האם -בטוחה לא התקשרותשל תינוקות בעלי  תגובתם .5

 בסיטואציית הזר מעידה על חוסר עניין ואדישות מצידם כלפי האם8
 נכון לא/  נכון

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

הוא  -תשובה: לא נכון. אמנם כשמתבוננים על הסיטואציה מבחוץ נראה כי התינוק אינו מתרגש

מדדים פיזיולוגיים אצל מתעלם מהאם כאשר היא חוזרת לאחר שעזבה את החדר. אולם 

תינוקות אלה מעידים על סערה פנימית ומצוקה גדולה, שהתינוק אינו מבטא כלפי חוץ, אולי כי 

למד שלא יקבל יחס גם אם יעשה זאת )התקשרות זו נוצרת במצבים בהם האם כלל לא פנויה אל 

 הילד, לא מספקת את צרכיו הבסיסיים, ולעיתים מזניחה ומתעללת(.

 

ד בקורס ניתן לצפות כי נבדק העובר אימון ממושך ומאתגר במטלת רייבן הנלמ מתוך .6

)הכולל חשיפה לפריטי מבחן חדשים בכל אימון( יראה בסוף האימון שיפור במטלת       

N-back 8בה לא עבר אימון כלל 
 נכון לא/  נכון

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 

 

( וכי אימון reasoningתשובה: נכון. נמצא בעבר כי קיים קשר בין זיכרון עובד ליכולת שכילה )
ביכולת השכילה. בהתאם, סביר כי נמצא גם במטלות זיכרון עובד יכולות להוביל לשיפור 

השפעה הפוכה: מבחן רייבן נחשב למבחן המעריך בצורה טובה יכולת שכילה, אימון אינטנסיבי 

  .N-backבו יכול לשפר את יכולות הזיכרון העובד כפי שמתבטאות במטלת ה
הקשר בין זיכרון  התקבל ניקוד חלקי על תשובות אשר טענו "לא נכון" כל עוד כללו הסבר נכון על

עובד ויכולת שכילה בין שתי המטלות, אך טענו כי לא ניתן לקבוע בוודאות כי ניתן לאמן בעזרת 
 מטלת רייבן כיוון שאין עדויות לכך שזה יעבוד.

 

האבחנה המבדלת בין הפרעת אישיות גבולית והפרעה ביפולארית הינה בעוצמת  עיקר .7

 מצבי הרוח המשתנים8

 נכון לא/  נכון

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

לרב -תקופת מצב הרוח משךתשובה: לא נכון. אין המדובר בפערי עוצמה אלא המדובר בפערים ב

הפרעה בי  1שעות)באישיות גבולית( לעומת ימים )בביפולארית(. הפרעת אישיות על ציר 

 2פולארית מצב רוח ציר 

 
שאמא חיבור בנושא "דברים  –, תלמיד כיתה ד', סיים כעת לכתוב את שיעורי הבית יוני .4

תנגש באימו הן ורץ כדי לשחק  בחוץ8 בדרך הוא "8 הוא קם מן השולחשלי אוהבת לעשות

רם לספל הקפה שבידה ליפול ולהישבר8 על פי גישת מימדי ההערכה, סביר כי יוני ירגיש וג

 בעקבות האירוע8 כעס כלפי אימו
 נכון לא/  נכון

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
על פי גישת מימדי ההערכה, אמוציות הן תוצאות של ניתוח המצב על פני מימדי  תשובה: נכון.

 חיבורל, אני או האחר(. ייתכן כי השהערכה שונים. אחד המימדים הוא של הגורם למצב )למ

, והצירוף בין האחר )במקרה זה ע"י אימו( נטייה לפרש מצבים כנגרמים על ידיגרם ליוני ל

. "כעס" גרם לפרשנות שהובילה לאמוציה "אחר אירוע לא רצוי )היתקלות באחר( ו"נגרם על ידי

לא רצוי, תשובות אשר התבססו קיבלו ניקוד חלקי בלבד: תשובות אשר לא ציינו כי מדובר במצב 

 על שיוך מוטעה של עוררות.
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 סגורות שאלות': ג חלק

 

 ?lociשיטת  ה  מהי .1

לקידוד זיכרון באמצעות יצירת מילת מפתח לנושאים שונים שקשורים לחומר  שיטה 8א

 אותו זוכרים8

לקידוד זיכרון באמצעות קישור פרטי המידע לנקודות ציון בדרך או מקום  שיטה .ב

 אותו אנו מכירים היטב.

שהתרחשו  לאירועיםלקידוד זיכרון באמצעות שאילת שאלות מנחות ביחס  שיטה 8ג

 בעבר8

 טבעי המסייע בקידוד ושליפת פרטי מידע ע"י דילול הדם והאצת זרימתו למוח8  חומר 8ד
 344עמ' תשובה: ב. 

 

 מהבאים נמצא בסיכון גבוה יותר לפתח הפרעת אישיות אנטי סוציאלית? מי .2

שבמשפחתו נטייה גנטית לאימפולסיביות ובעיות קשב וריכוז וסובל מתזונה  ילד .א

 לקוייה לאורך הילדות8
שבמשפחתו נטייה גנטית לאימפולסיביות ובעיות קשב וריכוז ומקבל מהוריו  ילד .ב

 יחס מזניח ומשפיל.

 המקבל מהוריו יחס מזניח ומשפיל וסובל מתזונה לקויה לאורך הילדות8 ילד .ג
 שבמשפחתו נטייה גנטית לסכיזופרניה8 ילד .ד

 (ASPDגורמים התורמים להתפתחות  – 566)ראה עמוד  1תשובה: 
 

 ?fetal alcohol syndromeלגבי ילדים עם  נכון לא8 מה מהבאים 6

 .מהניסיוןיש להם קשיי למידה אבל הם מצליחים ללמוד  .א

 (088-נמוך )מתחת ל   IQבעלי  הם 8ב

 מתסמינים אינטלקטואליים כמו גם מתסמינים פיזיים8 סובלים 8ג

 מקושי בזיהוי רמזים חברתיים8 סובלים 8ד

 .851עמ' 
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 המכללה החרדית בירושלים                        גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 מכללת אחווה

 

27.08.2014תאריך הבחינה:                                                                                  

 שם המרצה: פרופ' נחשון מירן, 

  ד"ר יהונתן גרינברג, פרופ'  אבי בסר

 ד"ר מיכל פנחס

 מבוא לפסיכולוגיה  מבחן ב:      

 0089-1-101-0מס' קורס:           

 א'מועד:    ב'סמ':   תשע"דשנה:       

 שעות 24משך הבחינה:       

 חומר פתוחחומר עזר:      

 
 סמסטר ב' –בחינת בית במבוא לפסיכולוגיה 

לכתובת הקורס:  צורף באימיילמ  WORDאת המבחן הפתור יש לשלוח כמסמך 
mavopsych@gmail.com  10:00. עבודות שיוגשו לאחר השעה 28-8-2014בבוקר, ה  10לא יאוחר מ 

 לא יבדקו.
שימו לב, אין להוסיף כל פרט נוסף לשם הקובץ.  רק : מספר תעודת הזהות שלכם.  WORDה  מסמךשם 

 את מספר הת"ז.
 ", לפסיכולוגיהגוריון מועד א מבוא -בן: "נושא האימייל
 יש להוסיף בראש המסמך גם את כתובת המייל של כותב המבחןכתובת מייל: 

 
 בגוף האימייל יש להעתיק את ההצהרה הבאה:

"אני מצהיר/ה בזאת כי כתבתי את העבודה המצורפת לבדי, כשלא היו סביבי אנשים נוספים מהקורס או כאלו 
הסתייעתי באנשים באמצעים אחרים (טלפון, מייל וכדומה) שיכולתי להסתייע בהם בעת כתיבת העבודה, שלא 

 בהקשר הבחינה.  כמו כן אני מצהירה/ה שלא סייעתי לאנשים אחרים בכתיבת בחינה זו."
 

 אחרי ההצהרה יש לכתוב את שמכם המלא ומספר תעודת הזהות שלכם.
 

 אין להוסיף במייל כל טקסט נוסף או לשנות את הטקסט שבהצהרה.

 
אנא כבדו את  –לכם שאני מצפה שזו תהיה מילת הכבוד שלכם אני מזכיר 

 עצמכם ואותנו ופעלו בהתאם להצהרה!!
 

 מייל ללא ההצהרה לא ייבדק!
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maagar
Text Box
מבחן בית - 95



 שאילת שאלות במהלך מבחן הבית:
 אליו מגישים את העבודה בשני חלונות זמן בלבד:ניתן יהיה לשלוח שאלות במייל 

1. 10:00-10:30 
2. 14:00-14:30 

 ובמייל  moodleך האלות רלוונטיות יענו במרוכז דרש
 

בפונט ), rich text format ).rtf“ קובץ " שנשמר כ  WORDאת התשובות לשאלות יש להדפיס במסמך 
 ס"מ לפחות. 2שוליים של  ,1.5רווח  ,12בגודל 

בוחרים "שמור כ..." "קובץ">>"שמור בשם" >> בחלון שנפתח שמירה בפורמט הזה נעשית כשבוחרים 
 .rich text formatומתוך האופציות בוחרים 

 
 תפריט אנגלית:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תפריט עברית:
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 שאלות פתוחות – 'חלק א
 שורות לשאלה (עבור כל הסעיפים יחד) 10עד ניתן לענות  1-3בשאלות  שימו לב!

 
-טונה פטריות, -גלי הולכת כל יום לפיצריית "האיטלקייה הגדולה". בתפריט מופיעות הפיצות הבאות: זיתים .1

. היום הפיצרייה סגורה לרגל שיפוצים וגלי הלכה יחד עם צירופים רבים נוספים עגבניות-תירס, בולגרית

: (כולן כאלו שאינן בתפריט של "האיטלקיה הגדולה") לפיצרייה הסמוכה. בתפריט מופיעות הפיצות הבאות

בצל. גלי הסתכלה כמה דקות בתפריט וסגרה אותו. כשהמלצר הגיע -אננס, בולגרית-אנשובי, טונה-זיתים

 פטריות.-חת את ההזמנה גלי ביקשה פיצת זיתיםלק

 

 זיכרון.תופעה מתחום ההסבירו מה קרה לגלי ותארו את הכשל שלה במונחי  .א

לליטל את התפריט בקול. גלי מקריאה יחד עם גלי.   פיצריית "האיטלקייה הגדולה"מגיעה לראשונה לליטל  .ב

יר ר המלצר ייגש לליטל, אילו תוספות סבלחברה. כאשבטלפון לאחר מכן, עד שהמלצר מגיע, ליטל מתקשרת 

 על תאוריה מתחום הזיכרון.בתשובתכם התבססו  להניח שתצליח לזכור?

למרות זאת, לאחר . וקראה בעניין את התפריט סבתא של ליטל, חולת האלצהיימר, הגיעה איתה לפיצרייה .ג

לפיצריה נתנו להן תפריט  לפיצה. כשהגיעו פעם נוספתהתוספות זכור מהן היא לא הצליחה לדקות ספורות 

מעודכן שכלל חלק מהצירופים שהיו בתפריט הישן אך גם צירופים חדשים.  היא התעקשה להקריא לגלי 

בקול רם את התפריט.  הקראתה היתה איטית מאד כשהיא הגיעה לצירופים חדשים והיתה מהירה ושוטפת 

 הסבירו מדוע קורה הדבר.כשקראה צירופים שהיו בתפריט הקודם. 

 

 

 חיים הוא תלמיד בכיתה ד' אשר ניגש למבחן בחשבון. עם קבלת טופס המבחן חש חיים פחד עז. .2

 

 חייםתיאוריות המתארות את היווצרות האמוציה מה יכול היה להוביל לתחושת הפחד של  2הסבירו לפי  .א

בקומה השלישית מספר ימים לאחר המבחן, ניגש חיים למבחן נוסף, הפעם בספרות. כיתתו של חיים נמצאת  .ב

ודווקא ביום הבחינה, המעלית לא עבדה וחיים נאלץ לטפס במדרגות (מה שגרם להאצת קצב פעימות ליבו 

הסבירו איזה מונח יכול להסביר את האמוציה שחש חיים לאור  והזעה). כאשר הגיע לכיתה חש חיים פחד עז.

 הטיפוס במדרגות לפני המבחן?
סף. הוא חושש ששוב תחושת הפחד "תכה" בו. הציעו לחיים שתי בעוד מספר ימים יש לחיים מבחן נו .ג

 אסטרטגיות (בהתבסס על התאוריה של גרוס) בהן יוכל לנקוט כדי להתמודד עם הרגש השלילי המתקרב
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פיטר הוא ילד אמריקאי וצמחוני (מטעמים אידיאולוגיים) אשר נתקע על סירה בלב ים. למרות כל הסכנות  .3

שרוי ברעב גדול, כאשר לפתע דג גדול  פיטר והצמא, פיטר נחוש בדעתו להגיע ליבשה.בים, הרעב הגדול 

 קפץ מהמים ונחת בסירתו של פיטר.

 

 הסבירו.אצל פיטר? בין חלקי האישיות על פי פרויד, איזה קונפליקט קיים  .א

ונים בו הוא פיטר הצליח להגיע ליבשה ומשם לביתו. כמה שנים לאחר המקרה, נקבע לפיטר ראיון לאחד העית .ב

נדרש לספר על חייו לאחר ההתמודדות עם האירוע בלב ים. פיטר סיפר שלצערו, מאז האירוע הוא אינו 

מרגיש שהוא עושה מה שהוא תמיד חלם לעשות ומתוך כך חש עצבות רבה. הסבירו לפי התיאוריה של רוג'רס 

 את תחושתו של פיטר ומה מקורה? 

 ה את הסירה בה היה בלב הים. פיטרבכדי שיפרסם את החברה שבנתמעוניין לשלם לפיטר  פירסום קמפיין .ג

. אמו של פיטר אמרה הסכים לפרסם את החברה כדי לקבל את הכסף מאשים את החברה בבנייה רשלנית, אך

יש בסיס לחשש . האם כלפי החברה לו שעדיף שלא ייקח את כספה של החברה, שכן הכסף ישנה את עמדתו

 וע?אמו של פיטר? מדשמביעה 

 
 

 10הכינו טבלה שבה כל טור הוא שם של פסיכופתולוגיה וכל שורה היא שם של סימפטום.  בטבלה תארו את  .4

יש להתייחס רק להפרעות  שנלמדו בקורס (ספר, שיעור, תירגול) וכל הסימפטומים שהוזכרו. הפרעות

 שהסימפטומים שלהם פורטו.

 :)(יש להוסיף עמודות/שורות במידת הצורך דוגמה

 4הפרעה 3הפרעה 2הפרעה 1הפרעה סימפטום

    √ 1סימפטום

  √ √  2סימפטום
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 כתיבת שאלות נכון/לא נכון –חלק ב' 

" והיא מלווה בנימוק קצר נכון " או "לאנכון: עליכם לחבר שתי שאלות שהתשובה עליהן היא "6ו  5 ות שאל

) 12), מבחנים ואינטיליגנציה (פרק 3התפתחותית (פרק שורות).  השאלות צריכות להיות על הפרקים  3כ(בן 

" ואחריהן הנימוק).  כל אחת נכון " או "לאנכוןאחרי השאלה כתבו את התשובה עליה (" ).9וחשיבה (פרק 

א מקיפה לפחות שני נושאים שנלמדו (אפשר גם שני מהשאלות צריכה להיות אינטגרטיבית במובן זה שהי

.  קרי, שאלה שהיא למעשה חיבור של מהותינושאים מאותו הפרק).  החיבור של שני הנושאים צריך להיות 

שתי שאלות נפרדות, שכל אחת מהן מקיפה נושא אחר, לא תחשב כשאלה אינטגרטיבית.  אם השאלה 

פרי עמודים שבהם מופיע המידע הרלוונטי.  השאלות יקבלו ציון מתייחסת לחומר שנלמד בספר יש לציין מס

 לפי הפרמטרים הבאים:

 נכונות עובדתית .1

 אינטגרטיביות .2

המידה שבה השאלה מעוררת לחשיבה ואינה מחייבת רק דיקלום של הכתוב בספר או של מה שנאמר בשיעור  .3

 או בתירגול.

אנו מודעים לחומרים קיימים ומצפים מכם  .אין להתבסס על שאלות ממבחנים משנים קודמות שימו לב!

 לכתיבה בהתבסס על רעיונות שלכם. 

 

 .לשאלה נקודות 20הוא  6ו  5.  משקל שאלות לשאלה נקודות 15הוא  1-4משקל שאלות ניקוד: 

 

 בהצלחה!
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 omribena@post.bgu.ac.il: המגיש מייל

 תוספת לה שנאמרת ברגע לכן, יום כל לפיצרייה מגיעה גלי". לפנים הפרעה" הייתה לגלי AB-AC פרדיגמת לפי .א. 1

 כשהלכה(. B-"פטריות: "הדוגמא לפי) אליה המתאימה התוספת" לראש לה תקפוץ" מיד(, A-"זיתים: "לדוגמא) אחת

 למידע הפריע הקודם שהמידע מכיוון הצליחה לא(, A-C) חדשים מילים צירופי ללמוד ניסתה וכביכול הסמוכה לפיצרייה

 ."(אנשובי" החדשה התוספת ולא" פטריות" "לראש לה קפץ" עדיין" זיתים" תוספת על שחשבה ברגע) החדש

 אפקט לפי) התפריט של הראשונים החלקים את יותר טוב לזכור אמורה ליטל, הסדרתית הזכירה עקומת פי על. ב

 אפקט לפי) התפריט של האחרונים החלקים אתו( ארוך לטווח לזיכרון לעבור כדי זמן מספיק שוננו המילים–הראשוניות

 שיחת) לליטל שהייתה המסיחה הפעולה עקב, זאת למרות (.קצר לטווח בזיכרון מצויות עדיין המילים–האחרוניות

" וייכנס" שלה קצרה טווחה כרוןישלז מכיוון התפריט של האחרונים החלקים את טוב פחות לזכור עלולה היא( הטלפון

 .פריטהת חלקי מלבד נוספים פריטים

 דקות לאחר לזכור הצליחה לא) שלה הדקלרטיבי בזיכרון מבעיות סובלת ליטל של סבתה, אלצהיימר חולת בתור. ג

. נפגע אינו ,פריימינג לעשות מיכולת היתר בין המורכב ,שלה דקלרטיבי הלא הזיכרון, זאת לעומת. (התוספות את ספורות

 (.הקודם מהתפריט פריטים של ושוטפת מהירה הקראה) בעבר השראת תוספות יותר טוב לעבד הצליחה ליטל של סבתה

 שינוי של הכרח ללא, (המבחן) סיטואציהה בגלל עז פחד חש חיים ,ובראד קאנון של התיאוריה לפי( 1). א. 2

 לפי( 2) .(לא או האמוציה תתעורר אם שיקבע זה לא הוא אך במקביל להתרחש יכול הוא) כלשהו פיזיולוגי

 לפעום החל שליבו להיות יכול, לדוגמא) כלשהי פיזיולוגית עוררות עקב עז פחד חש חיים, שכטר של התיאוריה

 .פחד בתור חש שהוא האמוציה את תייג( המבחן) לסיטואציה בהתאם מכן ולאחר(, במהירות

( והזעה מואץ לב דופק) הפיזיולוגית העוררות. חיים שחש העז הפחד את להסביר יכול" עוררות בייחוס טעות". ב

 הייתה ולא במעלית עולה היה ואם יתכן. העז הפחד תחושת את חיים אצל עוררו מבחןה לקראת יתהלכ והכניסה

 .חש אותה העז פחדה תחושת מתמתנת הייתה, כלשהי פיזיולוגית עוררות לו

 שלפני בזמן אחרים לדברים קשב להפנות יכול חיים( 1) :גרוס של התיאוריה פי על הרגש לוויסות אסטרטגיות 2. ג

 המבחן על מחשבות) שליליות מחשבות מעצמו ולהרחיק( טוב לו שעושים חיוביים דברים על לחשוב) המבחן

 על להסתכל ולנסות המצב של הקוגניטיבית בהערכה שינוי לבצע יוכל המבחן בזמן( 2. )(להיכשל והפחד

 .אחרת בפרופורציה האות יראה אולי כך, מהצד המבחן של הסיטואציה

 לאכול לרצות לפיטר שיגרום החלק – IDה( 1: )קונפליקטה יתנהל שביניהם באישיות חלקים שני ישנם, פרויד לפי. א. 3

 לפי לפעול לפיטר שיגרום המוסרי החלק – SUPER EGOה( 2. )האדם של צרכיו את לספק שאחראי חלק, הדג את

 את שיפתור באישיות החלק. הדג את לאכול ולא אידיאולוגיה מתוך צמחוני להיות שלו במקרה, חברתיות נורמות

 .לעשות מה להחליט למציאות ובהתאם השניים בין לתווך שמטרתו – EGOה( 3) יהיה הקונפליקט

 כיצד) האידיאלי העצמי לבין( עצמו את רואה הוא כיצד) הריאלי העצמי בין פער יש לפיטר, רס'רוג של התיאוריה לפי. ב

 בכך מתבטא שלו הריאלי העצמי. הדג את אכל פיטר, חייו את להציל כדי בו ממצב לנבוע יכול זה פער(. להיות רוצה היה

 .חיים בעל מעולם אכל שלא אדם להיות רוצה היה בו אלייאיד עצמי לעומת, חיים בעל אכל שהוא

 דיסוננס של מצב הוא רשלנית בבנייה מאשימה שהוא חברה םמפרס פיטר בו המצב. אמו של לחשש בסיס אין. ג

 נפתר(, כסף) כך על גמול מקבל כשפיטר (.נוקט בה לפעולה האדם של המחשבה בין סתירה ישנה בו מצב) קוגניטיבי

 ולא במידה .תשתנה לא ועמדתו מקבל שהוא הכסף הוא מחשבתו את הסותרת לפעולה שהמניע כך ידי על הדיסוננס

 פיטר, זה במצב. הדיסוננס את לפתור מנת על (למצב ונוח הגיוני הסבר יתן) יזציהברציונל ישתמש, הפרסום על כסף יקבל

 . יתרה בקפדנות אותה בוחן הוא, לדוגמא ,ושאולי רשלנית לא החברה של הבנייה שאולי לכך עמדתו את לשנות עלול

Comment [OL1 :]של לשליפה 
 כשל של איזכור חסר. החדש המידה

 -1 בשליפה

Comment [OL2 :]והסבר אזכור חסר 
 חסרה'. דיסוציאציה' המונח של

 הזיכרונות שסוגי לעובדה התייחסות
 מבחנים) שונים באופנים נבדקים
 -2(. וישירים עקיפים

Comment [OL3 :]משמעי דו ניסוח .
 גם במקביל מעוררת הסיטואציה

 .קוגניטיבית תווית

Comment [OL4 :] ?עמום מעט 

Comment [OL5 :]יפה 
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4 . 

 הפרעה

 

 

 סימפטום

(1 )OCD (2 )

 סכיזופרניה

(3 )

 דיכאון

(4 )

PSTD 

(5 )

 הפרעת

 אישיות

 גבולית

(6 )

 הפרעה

-דו

 קוטבית

(7 )

 הפרעת

 חרדה

 כללית

(8 )

 הפרעת

 פאניקה

(9 )

 אישיות

-אנטי

 חברתית

(11 ) 

 זהות הפרעת

 דיסוציאטיבית

 מחשבות

 חוזרות

 וטורדניות
          

           חרדה

 התנהגות

קומפולסיב

 ית
          

           הלוצינציות

           דלוזיות

 התנהגות

 לא

 מאורגנת

 דיבור)

 (הבפרני

    

 

 
 

 

     

 לגייס קושי

 כוחות
          

 אפקט

 שטוח
          

 אבדן

 שמחת

 החיים

          

 התדרדרות

אינטלקטו

 אלית

          

 קשר אובדן

 חברתי
          

 עניין איבוד

 בעיסוק

 אהוב

          

 אובדן

, תיאבון

 עניין, שינה

 במין

 ותשישות

          

 הערכה

 עצמית

 נמוכה

          

 יכולת

 ריכוז

 וזכרון

, דלים

 בלבול

   

 
 קושי)

 בריכוז

 (בעיקר

      

, פסיביות

 חוסר

, יוזמה
      

 

 קושי)

 בקבלת

 החלטות

   

Comment [O6 :]קיים יהיה 
 הדיכאונית באפיזודות

5.0- 
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 קושי

 בקבלת

 החלטות

 (בעיקר

           פלאשבקים

 דימויים

מהטראומ

 ה

          

 מצוקה

 פסיכולוגית

 ופיזיולוגית

 לנוכח

 תזכורת

          

 מאמץ

 להימנע

/ממחשבות

 פעילויות

 הקשורות

 לטראומה

          

 קושי

 להירדם
          

 או עצבנות

 כעס פרצי
          

 על עמידה

 המשמר
          

 של הדחקה

 אירוע

 הטראומה

          

 חרדת

 נטישה
          

אימפולסיב

 יות

, כספים)

, סמים

, אלכוהול

 '(וכו מין

          

 התנהגות

 אובדנית
          

 תחושת

 ריקנות

 כרונית

 עצמית

          

 שינויים

 קיצוניים

 מצב של

 הרוח

 (שעות)

          

 קושי

 לשלוט

 בכעס

          

 שינויים

 קיצוניים

 מצב של

 הרוח
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 (ימים)

 שטף

, רעיונות

 תחושה

שהמחשבו

 רצות ת

          

 הערכה

 עצמית

 מנופחת

          

           עייפות

, לב הלמות

 קוצר

, נשימה

, הזעה

 רעידות

 שרירים

          

היפוכנדריו

 ת
          

 מפתחים

 אגרופוביה
          

 צורך

 לתשומת

 לב

          

 קשר אובדן

 עם

 המציאות

          

 חוסר

 יכולת

 לשלוט

 בדחפים

          

 היעדר

 אמפתיה
          

 היעדר

/  בושה

 אשמה

          

 של קיומן

 שתי

 זהויות

          

 אחת זהות

 בעלת

 נטייה

, לשתלטנות

 עוינות

 עצמי והרס

          

 נטייה

 כרונית

לדיסוציאצ

 יה

          

 

 .הדפרסיה בשלב דיכאון של מתסמינים יסבלו קוטבית-דו מהפרעה מהסובלים מרבית* 

 

Comment [O7 :]5.0 בהכרח לא- 

Comment [O8 :]סובלים 
 -0. ותמאימפולסיבי

Comment [O9 :]סובלים 
 5-. מאימפולסיביות
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 נכון לא/  נכון

 הנבדקים אחד רקו, בדיוק סיטואציה ובאותה אנשים לאותם שנייה פעם נערך מילים אוצר של מבחן אותו אם. 5

 האינטליגנציה את שיפר נבדק שאותו יתכן, בדיוק ציונים אותם עם נשארו השאר כל בעוד יותר גבוה ציון מקבל

 .נמוכה המבחן של" החוזרת המהימנות"וש הקריסטלית

 את שיפר וכך, חדשות מילים למד או הראשון המבחן של כלשהו שינון ביצע אדם שאותו יתכן כן. נכון לא :תשובה

 נמוכה היא המבחן של החוזרת שהמהימנות להגיד ניתן לא ךא, במבחן ציונו ואת שלו הקריסטלית האינטליגנציה

  .היחסי מיקומם על שמרו הנבדקים רוב – ןהנכו הוא ההפך, אחד נבדק סמך על נותמהימ לקבוע ניתן שלא מכיוון

. אותו רואה לא אחד שאף חושב הוא וכך פניו את לחסות נוהג הוא, במחבואים אביו עם משחק כשיוסי. 6

 צנצנות 7 שבר עודד ואילו מהארון עוגייה לגנוב ניסה כאשר עוגיות צנצנת שבר רמי בו מקרה על  יוסי ישאליכש

 של השונות התיאוריות פי על השאלה את נתח. רמי את יתרה בחומרה להעניש שיש יחשוב יוסי, בשוגג עוגיות של

 .ה'פיאז

 עדיין שהוא מכיוון 2-7 בן הוא וסיי, ה'פיאז של הקוגניטיבית ההתפתחות תיאוריית פי על. נכון לא :תשובה

 שילד כדי, ה'פיאז של המוסרי השיפוט יאורייתת לפי(. האחר של בתחושותיו להכיר היכולת את לו אין) אגוצנטרי

 יותר שישבור מי את בחומרה מענישים לאשו) האדם של ואנושית אוטונומית בחירה זו שעונשים בכך יבחין

 .7-12 גילאים בין ינוע גילו, (שלו יעהמנ לפי אחד כל ישפטו אלא צנצנות
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דניאלה שאלה את חבריה למשרד האם מישהו צריך משהו מהמטבחון. בתגובה ביקשו חבריה שתביא  .1

עט. כשבאה לצאת, נכנס למשרד הבוס סכין, וכוס מים, מהדק סיכות, קרקרים, גבינה לבנה, , אגס

  שלה ודיבר איתה במשך כמה דקות.

שרצתה להביא. אלו פריטים לאחר שסיימה לשוחח עם הבוס לא הצליחה להיזכר בכל הפריטים   .א

  סביר שזכרה דניאלה?

דניאלה נשאלה איזה פרי היא מחפשת ותשובתה לשאלה היתה שם שגוי של פרי אחר.  מתוך   .ב

 ?ז, או תפואגוז, חרוב: נה בתשובתההפירות הבאים, איזה פרי מהפירות הבאים סביר שציי

   .)Baddeley( תיאוריית ניהול הזכרון המיידי של באדליבתשובתכם הסתמכו על 

דניאלה עובדת זמן רב במשרד ושולטת היטב במערכת הממוחשבת המשמשת לביצוע הזמנות ציוד   .ג

למשרד. אולם, מערכת זו מיושנת והיא הוחלפה במערכת חדשה השונה מהמערכת שדניאלה 

היא עובדת חדשה שרק מורן  .את המערכת הממוחשבת החדשה לומדות דניאלה ומורן .מכירה

בהנחה שיכולותיהן של דניאלה ומורן זהות, מי משתיהן צפויה ללמוד מהר יותר  למשרד.נקלטה 

 להשתמש במערכת הממוחשבת החדשה?  

  תשובה:

שיחתה של דניאלה עם הבוס מהוה מניפולציה על אפקט האחרוניות ולכן סביר שתזכור רק את        א.

 הפריטים הראשונים הודות לאפקט הראשוניות.

 של מיעוט הפריטים ברשימה.ב תשובות שאמרו שתזכור את כלל הפריטיםהתקבלו גם 

אחסון חומר ורבאלי. הלולאה הפונולוגית  –דניאלה משתמשת במערכת של אחסון פונולוגי         ב.
ממשיכה עד שתשומת לב האדם מופנית לגירוי אחר או עד שהמידע מוחלף במידע חדש. לכן יותר 

  של המילה (כמו אגוז). סביר שתביא פריט שדומה לצליל

תשובות בהן נטען שההפרעה לדניאלה תגרום לה לעבור לאחסון וויזואלי לא התקבלו, שכן ההפרעה 
  לא התרחשה בזמן הקידוד אלא רק לאחר שכבר שמעה את הפריטים.

  מורן תלמד מהר יותר כי לדניאלה צפויה הפרעה לפנים ולמורן לא.         ג.

יש מיומנות שלמורן אין ולכן היא צפויה ללמוד מהר יותר לא התקבלו,  תשובות בהן נטען שלדניאלה
  היות ונאמר כי מדובר במערכת חדשה ושונה מהקודמת.

  

 3לפני ממולדובה , לאבחון פסיכולוגי. שניהם עלו ארצה שמונההבן  לקחה את בנה 28-הבת  סווטלנה .2

הציע שהוא חוקר באוניברסיטה,  ,הפסיכולוג .ושניהם לא דיברו עברית לפני שהגיעו לארץ שנים

שבמקום לבחון את בנה במבחן הווכסלר, הוא יבחון אותו במבחן אינטליגנציה לא מילולי  סווטלנהל

כזה מבחן מורכב הדורש מציאת חוקיות: הוא תיאר את המבחן כ .בקרב סטודנטים לאחרונה שפיתח

 החוקיות שלהן.   את על הנבדקלזהותסדרות של צורות ש מבוססות עלשהשאלות בו 

 ציינו מהם היתרונות בהצעתו של הפסיכולוג.  .א
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 ציינו מהם החסרונות בהצעתו של הפסיכולוג.  .ב

ובנה מהווים מקרה  שסווטלנהבהנחה  לנסות ולהבחן באותו המבחן בעצמה.החליטה  סווטלנה  .ג

סיבה מדוע לסווטלנה אמור להיות ציון גבוה יותר מאשר לבן שלה ציינו   פייני לבני גילם, וא

 וסיבה מדוע אמור להיות לה ציון נמוך יותר מאשר לבן שלה. 

  תשובה

 :(לפחות שניים!) יתרונות  .א

a.   זה מבחן לא מילולי, ואילו בווכסלר יש כמה תתי מבחנים מילוליים והעובדה שהמדובר

 בנבחנים שעברית אינה שפת אמם תגרום להם לקבל ציון נמוך ולא משקף בווכסלר.  

b. מבחן ווכסלר יכול להיות מוטה תרבותית ומבחן הבודק מציאת חוקיות מתגבר על זה  

c.  בעלי מתאם גבוה עם הגורם הכללי של דרך כלל בהם (כמו הרייבן) מבחנים מסוג זה

 אינטליגנציה.

  :(לפחות שניים!)חסרונות  .ב

a.  ,ולכן הציון עשוי לא להיות משקף.זה רק מבחן אחד 

b. כי הוא פותח על סטודנטים למבחן אין נורמות שמתאימות לגילו של הילד. 

c.  בעיה של יכולה להיות  -המבחן פותח רק לאחרונה ואיננו וותיק כמו מבחן ווכסלר

 .מהימנות/תוקף

d.  (פיאז'ה), במיוחד מכיוון  8יכול להיות שיותר מדי לילד בן  -המבחן מורכב ודורש יכולות

 .שהוא פותח על סטודנטים

מכיוון שהיא קרובה לשיא  8צפויה לקבל ציון גבוה יותר מבנה בן ה  28מצד אחד, סווטלנה בת ה    .ג

). ניתן 20-25ילו בנה עדיין רחוק מהשיא (האינטליגנציה הפלואידית (מה שבודק המבחן) וא

הוא רק  -לומר דבר דומה על יכולותיו של הילד במציאת חוקיות במבחן מורכב על פי פיאז'ה 

מתחיל לפתח יכולת זו. בנוסף, המבחן פותח על סטודנטים שקרובים יותר לגילה וסביר להניח 

ון נמוך יותר מבנה בגלל אפקט מצד שני סווטלנה צפויה לקבל צי שהמבחן מתאים יותר אליה.

פלין. אפקט פלין מתאר את ההשפעה הסביבתית על האינטליגנציה, המתבטאת בכך שבכל עשור 

   . IQ נקודות 4יש עלייה ממוצעת של 

לא התקבלו תשובות שהניחו הנחות על דברים שלא היו נתונים בשאלה. בנוסף, לא התקבלה 

יגנציה קריסטלית מכיוון שסוג זה של התשובה שהאם תהיה טובה יותר בגלל אינטל

  .האינטליגנציה לא בא לידי ביטוי באופן משמעותי במבחן מציאת חוקיות
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, קבע להתחיל טיפול פסיכולוגי פסיכואנליטי. שלומית, המטפלת שלו המתינה לו 40שמואל, גבר בן  .3

לא מבין כיצד  בשעה שקבעו, אך שמואל לא הגיע. בפגישה שלאחר מכן סיפר שמואל לשלומית שהוא

  שכח את הפגישה, כיוון שהוא כבר מאוד נלהב להתחיל בטיפול הפסיכולוגי.

 ? (בתשובתכםאפשר לתת לעובדה ששמואל שכח את הפגישהאיזה הסבר לפי הגישה הפרוידיאנית,   .א

  ).של האישיות למודל הטופוגרפי והתייחס

לפני ואכן, .  לטיפול פסיכולוגישמואל סיפר לפסיכולוגית כי בסביבה בה גדל ממש לא נהוג ללכת   .ב

הפסיכולוגים " - כל הזמן אמרו ההורים שלו, שתופסים את עצמם כהורים מצוינים, שהלך לטיפול, 

שמעו ששמואל עובר של שמואל כשהוריו ואולם, האלה, רק להאשים את ההורים הם יודעים". 

אז הוא צריך  ,אין לו חברים ."טוב, הגיוני שיילך לפסיכולוג –טיפול פסיכולוגי, אמו אמרה לאביו 

 איזה מנגנון הגנה בא לביטוי בתגובת האם?  מישהו לדבר איתו". 

כשאביו של שמואל שמע ששמואל הולך לטיפול הוא החליט להזכר במשחק הכדורגל ששודר   .ג

ותגובת האב על פי מודל ויסות הרגשות של  (מסעיף ב') בטלויזיה קודם לכן.  תארו את תגובת האם

 ).Grossגרוס (

  תשובה

-המודע, הסמוך למודע והלא -רמות תודעה 3-לפי המודל הטופוגרפי של פרויד, הנפש בנויה מ  .א

מודע שמואל לא רצה להגיע לטיפול הפסיכולוגי, כיוון שהוא חושש -באופן לא ייתכן כימודע. 

ממנו ולכן שכח את הפגישה. לעומת זאת, ברמה המודעת, שמואל מדווח כי הוא נלהב להתחיל 

 בטיפול.

בשל האיום על התפיסה  להורים לחרדה, פרויד היה אומר שזה ששמואל הולך לפסיכולוג גורם  .ב

לא היה צריך ללכת לטיפול שמואל אם היו הורים טובים,  –טובים כהורים העצמית שלהם 

תמש במנגנוני הגנה. אמו השתמשה פסיכולוגי. לכן, כדי להתמודד עם החרדה, היו צריכים להש

מתן הסבר אחר למצב העניינים, בדמות זה שאין לו  הכרה בקיום הרגש תוך –רציונליזציה ב

   .חברים

הערכה מחדש של ארוע על מנת להפחית את התחושה הרעה  מדובר עללפי גרוס בתגובת האם   .ג

  שהוא גורם. תגובת האב היא תגובה של הסחה.  

, שאימו מתחילה לנועכואולם, מגיב בחיוך בכל פעם שרואה את אימו.  ,תשעה חודשים, תינוק בן רון .4

עוקב אחריה במבטו, וברגע שהיא נעלמת משדה הראיה שלו, הוא מתחיל לבכות.  רוןאפילו לרגע, 

 אינו, הבן שנתינוק נועם, לעומתו, חוזרת לחדר ומרימה אותו על ידיה, הוא נרגע מייד.  אםכאשר ה

  מחפש את המגע שלה כאשר היא חוזרת לחדר. אינו, וגם מהחדר יוצאתמו יאבוכה כאשר 
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  ?לידי ביטוי בהתנהגות של רון הבא הבנהת יכול ופי פיאז'ה, איז-על  .א

וציינו  , על פי פיאז'ה ועל פי תאורית ההתקשרות,של נועםציעו שני הסברים שונים להתנהגותו ה  .ב

 סביר יותר בעיניכם.   איזה

(הילדה) בננות. גנית  שהיא (ענת) אוהבת מאד פירות ובעיקר ,גנית ,3בת ה סיפרה לביתה ענת  .ג

 .כשענת היתה עצובה, ביתה גנית הביאה לה שוקולד כדי לשמח אותה ,פעם אוהבת מאד שוקולד.

 . פיא'זה אפיינו את התנהגותה של גנית (הילדה) במונחי התיאוריה של

  תשובה

רון מבטא קביעות אובייקט. הוא יודע שאמו היא אובייקט הממשיך להתקיים גם כאשר הוא לא   .א

הוא מבין שאמא מתקיימת גם כשהוא לא רואה אותה. ולכן, הוא בוכה כשהיא  –רואה אותו 

 איננה, כי הוא עדיין יודע שהיא ישנה. 

נו סביר כי קביעות כזו הסבר אחד פחות סביר הוא שנועם לא רכש קביעות אובייקט. ההסבר אי  .ב

לנועם התקשרות נמנעת, ובשל אמורה להיות מושגת די הרבה לפני גיל שנה.  הסבר אחר הוא ש

הולכת (על אף שסביר כי הוא כן נמצא במצוקה שלא מבחינים בה כלפי  אמוכך הוא לא בוכה כש

 דש).לא מחפש את המגע כשהיא חוזרת (טיב ההתקשרות נמדד באיחוד מח – ובעיקרחוץ), 

החשיבה היא דרך הפרספקטיבה שלי, אם שוקולד הכי טעים לי,  –מודגם עקרון האגוצנטריות   .ג

   .שוקולד הכי טעים לכולם

  חלק ב' : נכון לא נכון

 

בהיפוקמפוס  גרמה לדימום שבוע לאחר שלמד לראשונה לנסוע על אופניים קיבל יאיר מכה חזקה ש .1

 שלו. סביר להניח שיאיר יצליח לנסוע על אופניים לאחר מכן.

נכון. פגיעה בהיפוקמפוס זמן קצר לאחר הלמידה פוגעת בזכרון הדקלרטיבי, וכאן מדובר במיומנות. ייתכן 

  כי לא יזכור את הלמידה עצמה באופן אפיזודי, אך כן יזכור כיצד לרכב.

אך אינו מסוגל להסביר מדוע. הרופא טוען כי זהו  ,חש חרדההוא קשיש המצוי במעקב רפואי מדווח כי  .2

של הרופא תואם את  ההסברהמאיצים את הדופק.  ,תסמין שמקורו בכדורים אותם הוא לוקח

 .האמוציהלהיווצרות  ג'יימס ולאנגההתיאוריה של 

מעורר חרדה ואכן הקשיש חש בחרדה על אף שלא היה נכון. על פי הרופא, דפוס העוררות שיוצר הכדור 

של הרופא תואמת את הגישה של ג'יימס ולאנגה שטוענת שדפוס העוררות  מודע למקור העוררות. גישתו

   . הוא מקור החוויה הרגשית
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במהלך בחינה בקורס לאנטומיה נכנסו יונים לכיתות המבחן והפריעו לנבחנים במשך שלושים דקות.  .3

אמורה לפגוע בתוקף לא ההפרעה שכל הסטודנטים בכל הכיתות הושפעו מכניסת הציפורים,  מאחר אך

 המבחן.   

המבחן פחות תקף כי כעת הוא בודק גם את היכולת של הסטודנטים לתפקד בתנאי רעש ולא רק נכון. לא 

  את שליטתם בחומר.

. כל התייחסות למהימנות לא יניקוד חלק מי שהתייחס לכך שהתוקף נפגע אך ציין סיבה לא נכונה קיבל

הייתה רלוונטית כיוון שנשאלתם על תוקף. תשובה מלאה הייתה התייחסות לכך שהיונים מהוות גורם 

   נוסף (כמו יכולות ריכוז) ויש פגיעה בבלבדיות

באקווריום של דני היו דגים קטנים משני סוגים: בצבע זהב ובצבע כסוף, והוא האמין שזהו צבעם של  .4

התרגש ואמר להוריו כי יש  - כל הדגים בעולם. כאשר פגש לראשונה בדולפין אפור (שהוא יונק, ולא דג) 

 דגים קטנים בצבע זהב וכסוף ויש דגים גדולים בצבע אפור. 

  . ) לסכמה הקיימתaccommodationהתאמה ( אז'ה ניתן לומר כי דני עשהפיבמונחי התיאוריה של 

לדני הייתה תיאוריה על דגים אשר היוותה סכמה מסוימת עבורו. כאשר ראה דולפין אפור, אשר  .נכוןלא 

כלומר, עשה הטמעה  – לא התאים לסכמה הקיימת בצורה מדויקת, הכניס אותו בכל זאת אל הסכמה

)assimilationבשלב הבא, כדי  שהוא יונק ולא דג, נכנס לסכמת הדגים. –. עכשיו הדולפין התאמה ) ולא

  לעשות התאמה, הוא יצטרך להוציא את הדולפין מסכמת הדגים שלו.

כי דני ביצע הטמעה ולא התאמה. מי שהתייחס לכך שדני מזהה דגים בצבע  כללה הסבר תשובה מלאה

  .זהב וכסוף כהתאמה לא קיבל על כך ניקוד

, מתאר כי כשהיה ילד היה מאוד שתלטן, ולכן לא היו לו חברים. כשגדל, החליט 25מוטי, גבר בן  .5

 ."היפוך תגובה"במדובר , פרוידלפי להיות מאלף כלבים. 

לא נכון, מדובר במנגנון מסוג סובלימציה, מוטי תיעל את הצורך שלו בשליטה על אחרים למקצוע אשר  

  לא פוגע בסביבה, אלא מועיל למוטי ולסביבתו. 

  תשובה שלא ציינה כי מדובר בסובלימציה, קיבלה ניקוד חלקי בלבד.

רכבות. היא מדברת כל היום על רכבות עם חברותיה, ונראה כי דגמי מאוד אוהבת בת השלושים  דנה .6

 עובדהבשל כך. בעבודה, היא מבלה שעות בחיפוש אחר רכבות חדשות באינטרנט,  הן נרתעות מדנה

יחד עם זאת, לדנה יש חברים בקרב . מהעבודה לפיטוריה הבתפוקה שלה וכמעט הוביל תשפוגע
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יכולה להבין הזו חשה שרק הקהילה נה דולעיתים  ,אוהבי הרכבות בארץהקהילה המצומצמת של 

  אותה עד הסוף.

  אבחון התנהגותה כאבנורמלית. שרים את המאפעונה על הקריטריונים אינה  דנה

ולכן לא  קריטריון הכרחי לאבחון אבנורמליות, ,משמעותיתמצוקה אישית חווה  שדנהנכון. לא נראה 

  נאבחן התנהגותה כאבנורמלית.

 אין מדוברפירשו את חוסר המובנות כמצוקה אישית התקבלו באופן חלקי בלבד, כיוון שתשובות אשר 

  .במצוקה אישית משמעותית

 פצועיםנעמה היא מתנדבת חדשה במד"א ולפני חודש הוזעקה לזירה של תאונת דרכים. בזמן שפינתה  .7

ואת האחרים ממקום התאונה חשה נעמה כי היא מתבוננת בכל הסיטואציה מבחוץ, רואה את עצמה 

 וסיפרה כי לא חשה צער או כאב. ,כאילו היא צופה בסרט

  .   PTSDסיכוייה של נעמה לפתח המפחית אתגורם חוסן  תגובה זו מהווה

הסתכלות על האירוע מבחוץ, אובדן זיכרון, תחושה  –לא נכון, דיסוציאציה במהלך האירוע הטראומטי 

להתפתחות של הפרעת דחק פוסט  גורמי סיכוןשהזמן משנה את מהלכו, ניתוק מהגוף וכו' הם דווקא 

יחדור  טראומטית. אחת ההשערות היא שהאירוע לא קודד נכון בזיכרון כיוון שהיית מנותק ולכן הוא

  בפלשבקים בחודשים ואף בשנים שלאחר מכן.  

 . והסבר מדוע3, סיכוןגורם ב מדובר. ציון כי 2. את השימוש במושג דיסוציאציה, 1תשובה מלאה כללה 

  .הוא גורם סיכון

  .PTSDלא התקבלו תשובות המתייחסות להתנהגות כאל מנגנון הגנה של בידוד המגן מפני התפתחות 

של המשתתפים במשחק הדיקטטור היא דוגמא למצב בו שיקולי רווח מקסימלי ההתנהגות הרווחת  .8

 מובילים למצב של הפסד משותף. לכן ו ,של שני המשתתפים מתנגשים

לא נכון, ההתנהגות הרווחת במשחק הדיקטטור מביאה למצב של הפסד מסויים של המציע ולרווח הוגן 

   ולא משיקולים קרים של רווח מקסימלי., ותשל המשיב. זאת כיוון שהמציע מושפע משיקולי הוגנ

. 2. התייחסות למשחק (הדיקטטור קובע את החלוקה, למשיב אין אופציה לדחות), 1תשובה מלאה כללה 

 –. התייחסות לשיקולי המציע 3התייחסות למצב שקורה לרוב (המציע מציע חלק מהסכום למשיב), 

  שיקולי הוגנות.

  שהתייחסו למשחק האולטימטום במקום למשחק הדיקטטור.כמובן שלא התקבלו תשובות 

  שאלות סגורות
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  לגבי רגשות חיוביים?  (broadened and build theory) מה אומרת תאוריית ההרחבה והבנייה .1

  רגשות חיוביים גורמים להרחבה של קנה הנשימה וכך גורמים לחיים ארוכים יותר  .א

  העצמי וכך להגשמה עצמיתרגשות חיוביים גורמים להבנה מעמיקה יותר של   .ב

רגשות חיוביים גורמים להרחבה של המודעות, ולהרחבה של נטיות הפעולה והמחשבה, מה   .ג

  שעזר להשרדות של אבות אבותינו

אחרים, וכך הדרך אל האושר קצרה  במקום עלרגשות חיוביים גורמים לנו לבנות על עצמינו   .ד

 יותר

  פסיכולוגיה אבולציונית טוענת כי: .1

ולכן יצליחו להסב להן יותר  רגשית, גברים מבוגרים כיוון שהם בוגרים יותר נשים יעדיפו  .א

 אושר

 נשים יעדיפו גברים מבוגרים יותר כיוון שיצליחו לדאוג יותר לילדים המשותפים שלהם  .ב

 נשים יעדיפו גברים צעירים יותר כיוון שהם חסונים יותר ולכן יצליחו לדאוג לשלום המשפחה  .ג

  צעירים כיוון שכך יוכלו להביא יותר צאצאים לעולםנשים יעדיפו גברים   .ד

 ) מתייחסת למצב בו:belief biasהטיית האמונה ( .2

 סבירהבמידה והמסקנה שלו  כתקףאנשים מתייחסים לטיעון   .א

 במידה וההנחות שלו הן נכונות כתקףאנשים מתייחסים לטיעון   .ב

 במידה ומי שאומר אותו הוא אמין כתקףאנשים מתייחסים לטיעון   .ג

  במידה והם שמעו אותו בעבר כתקףאנשים מתייחסים לטיעון   .ד
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מנכ"ל חברת הייטק החליט להשקיע בעובדים על מנת לשפר את יעילות החברה, ולכן החליט להעביר  .1

בסדנאות אלו למדו העובדים לחפש עדויות לכך סדנאות להעלאת ההערכה העצמית בקרב העובדים. 

הסדנא הוכתרה  ולהשתמש בעדויות אלו כדי להגביר את ההערכה העצמית שלהם.,שהם מוצלחים 

שיחת לאחר כחצי שנה, פנה המנהל לאחד העובדים ל כהצלחה וההערכה העצמית של העובדים עלתה.

והחליט  העובד התפרץ בזעםכתגובה לביקורת,   בונה. ביקורתמלבד המשוב החיובי גם כללה שמשוב, 

   להתפטר.

 הסבירו את תגובתו של העובד על פי תאוריות מתחום האמוציות  .א

 ממדים לפחות 2ת תגובתו של העובד באמצעות מימדי הערכה. השתמשו בהסבירו א  .ב

להתפטר. על מנת גם הם החליטו נוספים עובדים עם העובדים, כמה  משובהשיחות סבב לאחר   .ג

שבו התחרו העובדים  , החליט המנהל לארגן יום ספורט לעובדי החברהבצוותלהעלות את המורל 

צפויה לשפר את שבה נקט המנהל זו שיטה האם . זה בזה על מנת לזכות בתואר "ספורטאי השנה"

 נמקו תוך שימוש בתיאוריות מתחום האמוציות. תחושת העובדים?

  תשובה

זמנית ירידה לו ,תחושת שייכותוברגש חיובי הערכה עצמית גורמת לעלייה זמנית בעליה ב  .א

ירידה  –ביכולת אנחנו רואים ירידה הנ"ל , אולם ישנם נזקים ארוכי טווח. במקרה בחרדה

המערכת החמה,   - וביכולת לוויסות עצמי, במוטיבציה לקבל משוב שלילי וללמוד ממנו

אמוציונלית, העובדת רפלקסיבית ללא שליטה מופעל, מדלדלת את משאבי השליטה העצמית 

 וויסות עצמי/יכולת) –עם רק אחת מהפגיעות והוויסות. (אפשר להסתפק בתשובה 

לא רצוי (משוב שלילי) + נגרם על ידי אחר.  –למשל: כעס  –יכולות להתקבל מספר תשובות   .ב

  .לא רצוי (משוב שלילי) + התרחש –תסכול 

(העולה בלאו הכי כתוצאה מחתירה לעליה בהערכה העצמית) סביר כי ביום הספורט התחרותיות   .ג

 בגלל שתחרותיות פוגעת בשייכות., לתחושה של העובדים, אלא תפגוםתתפרץ ולא תתרום 

המורה חילקה להם שמו לב שנערך מבחן מסכם בתנ"ך. בעת חלוקה המבחנים, התלמידים  3בכיתה ג' .2

בטעות את המבחן הפתור, ולא את המבחן הריק. תמר, תלמידה בכיתה, חשבה: "למרות שזה יעזור לי 

עברה  ,, חברתה לכיתהליאתלהצליח במבחן, אני חייבת להחזיר את הטופס כדי שאמא לא תנזוף בי". 

שבפירוש נאמר  חומרוחשבה: "למרות שאסור להעתיק, המבחן הזה כל כך לא הוגן וכולל  על המבחן

  לדעתי זה בסדר שאשאיר את הטופס הפתור אצלי". שלא ייכלל במבחן, אז 

 ?משתי הבנות (תמר וליאת) על פי קולברג, באיזו רמה מוסרית נמצאת כל אחת  .א
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לאחר המקרה. הן שיתפו אותו במחשבות שעברו  , מורה בבית הספר, דיבר עם תמר וליאתיעקב  .ב

נזף בשתיהן ואמר להןשעליהן כבר לדעת שבשום מצב אסור  יעקבבראשן בזמן קבלת הטופס. 

 , לפי פיאז'ה? יעקבלהעתיק במבחן. איזו רמה מוסרית מייצג 

המודאג רצה לבחון את מידת המוסריות הכללית בקרב תלמידי השכבה.  יעקבבעקבות המקרה,   .ג

ם מתנהג בצורה במשך מספר ימים הוא עבר בין הכיתות וצפה בהן. בכל פעם שראה שאחד הילדי

 האם, לפי קולברג, השיטהסימן זאת לעצמו ביומן המעקב.  יעקבפי חוקי בית הספר, - שאסורה על

  קביעת השלב המוסרי של הילדים? את מאפשרת  יעקבשל 

  תשובה:

, בו השיפוט המוסרי מכוון על ידי חשש מעונש. 1מוסרי, בתת שלב -תמר נמצאת בשלב הטרום  .א

תקה על מנת יות לסמכות בעלת כוח רב. היא רוצה להימנע מהעהימנעות מצרה באמצעות צ

, בו הבסיס לשיפוט המוסרי 5נמצאת בשלב העקרוני, בתת שלב  שאימה לא תכעס עליה. ליאת

הוא ההתייחסות לחוקים כאל חוזה חברתי, וככאלה כמכילים גם אלמנטים שרירותיים. היא 

למעשה אומרת כי ההסכמים החברתיים שבגללם אסור להעתיק לא כוונו למצבים לא הוגנים 

 פרה של כוונת ההסכמים הללו. כמו זה שבפניו היא עומדת כעת ולכן העתקה איננה ה

הכללים "ניתנו מאלוהים", ואינם  -מוסרי ומוסר הטרונומי -מייצג עמדה של ריאליזם יעקב  .ב

חומרת העבירה והעונש הנלווה הם פונקציה של מידת  -ניתנים לשינוי. אין התחשבות בכוונה 

 הנזק שנגרם. 

חיצונית אלא לטיב ההצדקה קולברג אינו מתייחס להתנהגות עצמה ולהופעתה הלא, מאחר ו  .ג

 שלב. סיווגו לשלבים נעשה בהתאם לנימוק שניתן להתנהגות ולמניע שמאחוריו. 

 פסיכולוגסיפרה ל היא , חסרת שקט, ומפגינה חוסר בטחון.פסיכולוג כשהיא סוערתנועה הגיעה ל .3

ולאחר  ,התאהבומייד בחור, הם שם פגשה הייתה במסיבת טבע והתנסתה בסמים. היא שלפני שבוע 

, נהגו במהירות מופרזתלקחו סמים,  בהכנרת, בת מספר ימים בסוע לחופשה נהחליטו להמסיבה 

כשבאו לחזור  ה יפה, חכמה ואהובה, מלכת העולם.הרגיש נועה בחופשהלא ישנו ולא אכלו. כמעט ש

חק. , וראתה שהוא מחייך וצוהוא מדבר עם בחורהש, ונועה שמעה בטלפון לביתם, הבחור קיבל שיחה

, והתחילה לצרוח עליו שהוא בן אדם רע, ושהוא רק רצה להשתמש בה ניצל אותההיא הרגישה שהוא 

ולפגוע בה. הוא הבטיח לה שלא כך הדבר, אך זה לא עזר, והיא המשיכה לצרוח. לאחר כמה דקות, 

צעקה שהיא מרגישה , נועה התחילה לבכות, החפצים שלהם על המכוניתכשהוא מעמיס את 

  .החליטה לתפוס טרמפים הביתה לבדהו, מטומטמת
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 לשלושהדוגמאות  ואיייתכן שסובלת נועה? הבשמהן (מאלו שנלמדו בקורס) הפרעות  ציינו שתי  .א

 .לשתי ההפרעות שציינתם משותפיםהסימפטומים 

 ? ן ההפרעות שציינתם בסעיף הקודםמה עלינו לבדוק על מנת להבחין בי  .ב

 ?אותן ציינתםהאם נועה בהכרח סובלת מאחת ההפרעות   .ג

  תשובה:

פולארית. אנו רואים כאן תנודתיות -ייתכן שנועה סובלת מהפרעת אישיות גבולית או מהפרעה בי  .א

גדולה במצב הרוח, אימפולסיביות (נסיעה לחופשה לאחר הכרות קצרה) התנהגות מסוכנת 

יש גם כעס גדול (צורחת על הבחור), ו), , לקיחת טרמפים לבד, סמיםנהיגה לא זהירהחופשה, (

 יציבות רגשית ובערך העצמי (מאפיין גבולית).-חוסר צורך בשינה (מאפיין ביפולארית), חוסר

היא עניין של שעות, ימים או שבועות. עוד יכולים  –עלינו לשאול האם בדרך כלל התנודתיות הזו   .ב

גבולית: האם זה התחיל בגיל  –ן) לבדוק (ניקוד חלקי אם לא מציינים את הנקודה של טווח הזמ

שטף מחשבות, האם יש לה , ת בקלותמוסח. מאניה: האם היא ההתבגרות וזה יציב עד עכשיו

 .(עכשיו או בעת האפיזודה) אסוציאטיבישלה האם הדיבור 

אלו  נסיבות האלו וכי חוסר השינה וכו'בהחלט סביר להרגיש ירידה בבטחון העצמי בלא, כיוון ש  .ג

  .משימוש בסמיםיכולות לנבוע גם מההתאהבות וגם התנהגויות ש

ך חיפושיהם, נכנסו . במהללדירתם כורסא חדשהלחפש  הילה ושאול עברו לגור בדירה חדשה ויצאו .4

  אגף ספות ואגף ארונות. ,אגף כיסאות, אגף שולחנות. אגפיםארבעה ל שחולקהענקית לחנות 

נמצאות הכורסאות: באגף הכסאות או באגף הילה ושאול החליטו לחפש כורסא ולא ידעו איפה   .א

הספות. שאול טען שלדעתו כורסא שייכת יותר לקטגוריית הספות מאשר לקטגוריית הכיסאות. 

 איזו גישה למושגים באה לביטוי בתגובתו של שאול.

הילה פנתה למוכרת ושאלה אותה: "היכן נמצא אגף הכורסאות?" ו"היכן נמצא אגף   .ב

היא מתחילה בכניסה לחנות, עוברת : בכל בוקר סיבוב קבוע בחנות מוכרת עושהה הכיסאות?".

משם לאגף הכסאות, ממנו היא עוברת לאגף השולחנות, משם לאגף הארונות ולבסוף היא מגיעה 

  האם צפוי הבדל בזמן התגובה של המוכרת לכל אחת מהשאלות? לאגף הכורסאות.

האישה  –יעו להם לבלות יחד הערב זוג חברים התקשרו לשאול והילה והצכשיצאו מהחנות,   .ג

 סס, והגבר הציעה להם לשבת בבית. מה סביר שתהיה תגובתם בהתבלרקודהציעה להם לצאת 

 על אפקט הרימוז הסמנטי?

  תשובה:
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לפיה הגבולות של המושגים  שבאה לידי ביטוי בתשובתו של שאול היא גישה גישהה  .א

.  זו יכולה להיות ספה מכסא יותרכיוון שהוא אומר שהכורסא  – מטושטשים והם עניין של מידה

 גישת פרוטוטיפ או גישת פאזי סט.

תשובה מלאה התייחסה לשם הגישה, לכך שבגישה למושג יש גבולות מטושטשים, ויישום 

 מתוך תשובתו של שאול.

הכורסאות. צפוי שהיא קודם כל תסביר היכן אגף הכסאות וייקח לה יותר זמן להסביר היכן אגף   .ב

כל אגף, היא עשתה סריקה  להסביר היכן ה המוכרתלפי התיאוריה של קוסלין, כאשר התבקש

 4שות סריקה מנטלית בעלת לע ה על הכורסאות, הייתה צריכהנשאלכש. מנטלית מהירה

את הכסאות, אחר כך את השולחנות, אחר כך את הארונות ולבסוף את  דמייןלקודם  -שלבים

 הכורסאות, כיוון שכך היא רגילה ללכת.

 , כיוון שהתוכן הזה יותר מאוקטבלשבת -צפוי כי הם יבחרו (במחשבה תחילה) בהצעת הגבר   .ג

 כורסא, כסא, ספה... –עקב העיסוק הרב בישיבה  ברשת הסמנטית

בילוי" אקטבה את המילה "לרקוד" קיבלו ניקוד חלקי בהתאם תשובות אשר אמרו שהמילה "

  לטיב התשובה.

  חלק ב' : נכון לא נכון

 

יוסי וירון התערבו ביניהם למי יש זיכרון טוב יותר. הם למדו רשימת מילים ואמרו שמי שיזכור אותן  .1

גולגלתי שנגרם הדימום התוך יוסי נפל ונחבט בראשו, ו ,שנהבה זמן יזכה בהתערבות. לאחר כהכי הר

היתה שווה  הזיכרון של שניהםבהנחה שיכולת  ,Squireפי - עלהיפוקמפוס. ה מהנפילה גרם להרס של

  ינצח בהתערבות.(שלא נפגע בתאונה) שירון סביר לפני התאונה, 

אומר שההיפוקמפוס אחראי לבצע קונסולידציה ולכן פגיעה בהיפוקמפוס תוביל לאיבוד  Squireנכון. לא 

 12המידע שלא הספיק לעבור את התהליך, האורך מספר חודשים. אך ניסוי בחולדות הראה שכבר לאחר 

שבועות, פגיעה בהיפוקמפוס לא פגעה בלמידה קודמת של מבוך. כיוון שעבר מספיק זמן, הזכרון של 

  המילים כבר התגבש וכעת לא נמצא רק בהיפוקמפוס אלא השאיר עקבות בקורטקס.  רשימת 

ומצב הרוח שלו היה מפוחד היה חיים חיים הלך לראות סרט אימה חדש בקולנוע. כאשר נגמר הסרט,  .2

חש רגש עז של התרגשות ושמחה (למרות ו ,נתקל בשלומית, חברתו לשעברחיים  ,מהסרט ביציאה. רע

טעות את עקרון מדגים שכשנפרדו לפני שנתיים הרגיש כי הוא לא אוהב אותה יותר).  מקרה זה 

  . , למרות שרגש שלילי גרם לרגש חיובי)misattribution of arousal( העוררותשל ייחוס ה
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ודם שלילי יכולה להיות מיוחסת כעת נכון, העוררות לא קשורה לערך רגשי כלשהו, גם עוררות מאירוע ק

  לאירוע חיובי. 

סיגל היא שחקנית שחמט מיומנת ונוהגת להתאמן מספר שעות ביום. היא לימדה את אחותה הקטנה,  .3

למרות פערי המיומנות בינהן, כששיחקו בשחמט עדי, את חוקי משחק השחמט והזמינה אותה לשחק. 

ניתן מתוצאה זו באותו זמן. אף עשו זאת ואת המחשב , שתיהן הצליחו לנצח באותה הרמה מול מחשב

 לשתיהן אינטליגנציה פלואידית ברמה דומה.  לשער כי

אמנם מדובר באותו המבחן, אך יכולות שונות של כל אחת מהן באות בו לידי ביטוי. בעוד שעבור  –לא נכון 

ניה הרבים, עבור עדי סיגל מדובר בשימוש באינטליגנציה קריסטלית אותה צברה במהלך חייה ואימו

מדובר בבעיה חדשה המצריכה ממנה שימוש באינטליגנציה פלואידית. כלומר, אצל סיגל משחק השחמט 

לא נותן לנו מידע לגבי האינטליגנציה הפלואידית שלה ולכן לא ניתן לדעת האם לשתיהן אינטליגנציה 

 פלואידית ברמה דומה

שון בתינוקייה. כשחזרה לקחת אותו, סיפרה לה הגננת שנה, הביאה אותו ליום הראהאמו של יואב, בן  .4

 ,ת יואבניסתה להרגיע אהגננת כש. בכה רוב הזמןיום יואב לא הצליח לישון ולאכול, ושלאורך כל ה

 בטוחה. - הוא הגיב בעצבנות ודחה את המגע שלה. סביר להניח שיואב הוא בעל התקשרות לא

התינוק להורה, או כל דמות מטפלת ראשונית אחרת. המצב לא נכון. התקשרות מוגדרת כטיב הקשר בין 

"סיטואציה המוזרה", אך הפרט החשוב בה שבאמצעותו ניתן לסווג את -שתואר דומה במידת מה ל

  התקשרותו של יואב הוא תגובתו לחזרה של אמו, ולא לגננת הזרה שאותה הכיר באותו הבוקר.

ון, הגננת איננה דמות טיפולית משמעותית ולכן לא התקבלו תשובות שאמרו שמכיוון שזהו היום הראש

    .ניתן להסיק מהאינטראקציה עימה על ההתקשרות

בכל מקרה, לא ניתן להסיק מסיטואציה זו על הטמפרמנט של יואב מכיוון שזו סיטואציה בודדת, 

 .ספציפית וחד פעמית

הנאום  בשטחים הללו.שר החקלאות הגיע לאחד השטחים בנגב על מנת לשאת נאום על מצב החסה  .5

אך כשהגיע, גילה כי שכח בבית את  ידי עוזרו, והשר קרא אותו בבית לפני שיצא, פעמיים.-נכתב על

מכיוון שקרא  , אפילו יותר טוב מעוזרו,הנאום. סביר להניח כי שר החקלאות יזכור היטב את הנאום

 לפני שיצא מהבית.  פעמיים אותו

פקת המידע מסייעת בזכירה היות והיא גורמת לעיבוד ה .את הנאום לא נכון, כיוון שהשר עצמו לא כתב

  . עמוק יותר, וכיוון שהשר עצמו לא הפיק את הנאום סביר שלא יזכור אותו בצורה טובה
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על הכריות והסדינים, על מגבת הפנים, על  –על החיידקים שנמצאים בכל מקום  בעתוןאורי קרא  .6

ובעצם בכל מקום. מאז שהוא קרא את הכתבה הוא מסתובב עם ג'ל לניקוי ידיים  ,הטלפון הסלולרי

. בנוסף, הוא בכל פעם שיש לו הזדמנותהוא רוחץ ידיים  .ומשתמש בו לעיתים תכופות מאד ,בתיק

אורי סובל מ כי  בהכרח מעידותאינן התנהגויות אלו  .לשוטף את כלי האוכל מיד כשהוא מסיים לאכו

OCD . 

ורי אמנם שומר מאד על היגיינה ומנקה את הבית לעיתים קרובות בעקבות הכתבה אבל אין לו נכון. א

  חרדה שגורמת למחשבות טורדניות או התנהגויות כפייתיות. 

נדרשו להתייחס להבדלים בין השניים:  תשובות שהציעו שמדובר באישיות אובססביבית קומפלסיבית 

 טורדניות הגורמות סבל והתנהגות כפייתית כדרך להרגעת מצוקהתפיסת ההתנהגות כשלילית, מחשבות 

נועם הוא ילד קצת מוזר. ילדי הכיתה מרבים לצחוק עליו. דני הוא חברו הטוב של נועם מהגן, אך  .7

נועם. חברו, וצחק יחד איתם על  שאר ילדי הכיתההחליט להצטרף ל על מנת להשתלב בכיתה, ,אתמול

לא היה צריך לעשות זאת. לפי אריקסון, כי  כך שלעג לחברו וחש דני עללאחר שעשה זאת, התחרט 

 .יוזמה מול אשמה: לישיהשההתפתחותי שלב מתאימה לדני ההתנהגות של 

נכון, הוא למעשה חקר את הצדדים החברתיים שלו, אך לבסוף חש על כך חרטה וחש אשם, הבין שעשה 

   משהו לא בסדר.

  אחר, קיבלו ניקוד חלקי בהתאם לטיב התשובה.תשובות אשר הסבירו כי הוא נמצא בשלב 

איילת היא מלצרית במסעדה. בכל פעם שבה אחד הלקוחות מתלונן על המנה ומחזיר אותה, איילת  .8

ופו של יום עבודה שבה ישאיר לה טיפ קטן. בסזה היא יודעת שלקוח ש משוםנעשית נסערת ועצבנית, 

איילת .  ידי הלקוחות-ות להערכתה מוחזרות על, הבוס של איילת שאל אותה כמה מנהחזיר לקוח מנה

המקרה שמתואר מדגים . בלבד) 3%(וזאת למרות שהמספר האמיתי הוא  "30%"המון! אולי  -השיבה 

 . הזמינותבהיוריסטיקת  )איילתשימוש (של 

הנטייה להעריך הסתברות אירוע כגבוהה על בסיס נכון, איילת משתמשת בהיוריסטיקת הזמינות. זהי 

במקרה של איילת, הדוגמאות בולטות לה הרבה יותר  הקלות שבה הדוגמאות שלו זמינות לנו בזיכרון.

  בזיכרון היות והן מעוררות עבורה רגשית.

  שאלות סגורות

  (זיכרון הבזק)? Flashbulb memoryמה מהבאים נכון לגבי  .1

 זיכרון שפריכול לעז זיכרון הבזק מדגים כיצד רגש   .א

 נוטה להשתנות ונותר קבוע אינוכרון הבזק לרוב יז  .ב
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 מזיכרונות אחרים יקמדוי אינוהבזק  ןזיכרו       .ג

 סמנטיזיכרון הבזק הוא סוג של זיכרון   .ד

  שנולדו במשקל נמוך:תינוקות בשלב מוקדם אצל פסיכולוגית נמצא שהתערבות  .2

 אינטלקטואלי משפרת תפקוד  .א

 משפרת תפקוד התנהגותי  .ב

 משפרת תפקוד בתחום הרגשי  .ג

( מבין קבוצת התינוקות במשקך  גבוה יחסיתעל תינוקות שנולדו במשקל  קטנותבעלת השפעות  .ד

  נמוך)

  אנשים הסובלים מדיכאון: .1

 ומקובלים מהאנשים הקרובים אליהם יחפשו אישור לכך שהם אהובים .א

 ישימו לב למחשבות של אחרים עליהםמנותקים יותר מהסביבה ולכן לא  .ב

 יחסים עם אחרים, כי אין להם מוטיבציה לריבימנעו מקונפליקטים במערכות  .ג

  ים לדחייה מהאנשים הקרובים אליהםמנותקים יותר מהסביבה ולכן פחות רגיש .ד
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: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  
  
  
  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה
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חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 

www.bgu4u.co.il  

  161חדר , 1קומה , בית הסטודנט
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