
 

 

  

  

  

  

  

  

  פרק ראשון

  1שאלה 

עמדה שלילית בדרך כלל כלפי אנשים השייכים לקבוצה מסוימת. הדעה  – דעה קדומה  א.

  המרכיב הקוגניטיבי, הרגשי וההתנהגותי. –הקדומה כוללת את כל מרכיבי העמדה 

תפיסה שלילית בדרך כלל כלפי קבוצה חברתית. בסטריאוטיפ ישנו רק  –סטריאוטיפ 

  יבי של העמדה.המרכיב הקוגניט

", מאחר וחלק ממרכיבי הדעה מתוארים דעה קדומהבפתיח בא לידי ביטוי המושג "

בפתיח. המעסיקים אינם מקבלים נשים לתפקידי מפתח (מרכיב התנהגותי) והם חושבים 

  כי הן חלשות מגברים ומתקשות בקבלת החלטות (מרכיב קוגניטיבי).

 לבצע בהצלחה מטלה או אתגר.אמונת הפרט ביכולתו  – מסוגלות עצמית  ב. 

נשים מגיעות לתפקידים בכירים ואף מצליחות בהם למרות הקשיים, מאחר והן מאמינות 

  ביכולתן להצליח באתגר, להגיע לתפקיד בכיר למרות כל הקושי הכרוך בכך.

  

  2שאלה 

  .מנצל את הפוטנציאל שלו ומקשיב לעצמוהוא אדם אשר  האדם השלם  א.

ה את הפוטנציאל שלה, בכך שהיא מרוצה מהישגיה בתחום רחל מרגישה שהיא ניצל

העבודה והמשפחה והיא חשה שהיא הצליחה לנצל את היכולות הרבות שלה. כמו כן, רחל 

מקשיבה לעצמה בכך שהיא רוצה להמשיך להתנדב בארגון כלשהו ולהמשיך לממש את 

  כישוריה, למרות שבתה מצפה ממנה שתקדיש את זמנה לטיפול בילדים.

בשלב זה, בגיל הזקנה,  – שלמות האגו לעומת ייאושלפי אריקסון רחל נמצאת בשלב   ב.

הקשישים אשר הגיעו לשלמות האגו יכולים להביט לאחור לחייהם ולראותם כפוריים 

ומלאי סיפוק. אולם אם הם רואים את חייהם כאכזבה התוצאה של שלב זה תהיה ייאוש. 

ת הפרישה כי היא מרוצה מהישגיה בתחום במסיב תבמקרה המתואר בשאלה, רחל מתאר

  העבודה והמשפחה וכי הצליחה לנצל את כישוריה.

   "אעתש בפסיכולוגיהפתרון בחינת הבגרות 

  069201סמל שאלון 

  חן פקיןנכתב על ידי הפתרון 

 מצוות מורי הרשת
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  3שאלה 

 הסכמות הבאות לידי ביטוי בפתיח הן:  א.
 סכמה המארגנת מידע שקשור באופן העשייה של תפקיד מסוים.  – סכמה של תפקידים

בפתיח מתואר כי  בסכמה זו אנו בונים ציפיות לגבי דרך העשייה של תפקידים מסוימים.

 טלי סיפרה להוריה על ציפיותיה מהמורה שתלמד אותה לקרוא ושתיתן לה שיעורי בית.
 סכמה המארגנת מידע הקשור להשתלשלות האירועים  – סכמה של אירועים

בסיטואציה מסוימת. טלי סיפרה להוריה על סדר היום בכיתה ביום ראשון, כלומר על 

  במשך היום בכיתת הלימוד.השתלשלות הזמנים והאירועים שיש 

טלי  טלי נמצאת לפי פיאז'ה בשלב האופרציות הקונקרטיות. בשלב זה מתפתחים אצל  ב. 

  כשרים קוגניטיביים המאפשרים לה ללמוד דברים חדשים מסוג:

 היכולת להתחשב במספר ממדים של האובייקט בעת ובעונה  – ביזוריות מחשבתית

 אחת. 
 להחזיר אובייקטים אשר חל בהם שינוי כלשהו הבנה שאפשר  – הפיכות מחשבתית

 למצבם הקודם.
, הנדרשת  אצל ילדים בגילה תנאי לחשיבה הגיוניתהביזוריות וההפיכות המחשבתית הם 

  של טלי ואשר עוזרת להם ללמוד דברים חדשים.

  

  4שאלה 

ידה בהתניה קלאסית גירוי ניטרלי (האלכוהול) מעורר תגובה רפלקסיבית (פחד) שקודם ללמא. 

לא התעוררה בגללו. בני נוער יכולים ללמוד לקשר אסוציאטיבית בין האלכוהול (גירוי 

מותנה) לכאב ראש והבחילות (גירוי בלתי מותנה) המתלוות אליו ובכך להירתע ולפחד 

מלהשתמש בו. כתוצאה מכך בני הנוער לומדים לפחד (תגובה מותנית) מאלכוהול (גירוי 

 מותנה).
 יש זאת:להלן שרטוט הממח  

 פחד  ≠שתיית אלכוהול   

 פחד (תגובה בלתי מותנית).        בחילות וכאב ראש (גירוי בלתי מותנה)

  אלכוהול (גירוי מותנה) 

  )+ בחילות כאב ראש (גירוי בלתי מותנה  

  )פחד (תגובה מותנית      אלכוהול (גירוי מותנה)

 פחד (תגובה בלתי מותנית).



 

 

  שלושת מרכיבי האישיות לפי פרויד הם:   ב.

 (האיד) חלק האישיות הכולל את כל האינסטינקטים והדחפים שאנו נולדים  – הסתמי

/  עימם, הוא נמצא כולו בלא מודע והעיקרון המנחה אותו הוא עיקרון ההנאה והכאב

  עיקרון העונג.

 (האגו) נוגדות של הסתמי חלק האישיות שתפקידו לתווך בין הדרישות המ – האני

לדרישות החברה (האני העליון). האני נמצא בכל רמות התודעה והעיקרון המנחה אותו 

  הוא עקרון המציאות.

 (הסופר אגו) חלק האישיות הכולל את הערכים, הנורמות וכללי המוסר  – האני העליון

אלי של החברה. הוא מורכב משתי מערכות: המצפון (איסורים מה לא לעשות) ואני אידי

(מה כן לעשות). האני העליון נמצא בכל רמות התודעה והעיקרון המנחה אותו הוא 

  עיקרון המוסר.

כאשר אדם שותה אלכוהול ומתנהג באופן אלים, הסתמי שלו בא לידי ביטוי ומשתלט עליו, 

אדם המתנהג כך הוא חסר עכבות ומספק באופן מיידי את הדחף שלו מבלי להתחשב 

/ עיקרון העונג. כאשר אדם מתנהג בדרך  פי עיקרון ההנאה והכאב-לבסביבה, הוא פועל ע

זו, האני שלו מאוד חלש, מאחר ואין הוא מצליח לרסן את דחפיו ההרסניים והתוקפניים 

של הסתמי ופועל בהתאם לדרישותיו בניגוד לדרישות החברה. במקרה זה גם הסופר אגו 

נהג באופן הסותר את הנורמות עליהן הינו חלש, שכן כאשר אדם מתנהג בדרך זו, הוא מת

  הוא חונך וגדל, שאין לשתות אלכוהול ולהתנהג באופן אלים.

  



 

 

  פרק שני

  5שאלה 

מנת להפסיק את ההתנהגות (התגובה) ואילו בחיזוק שלילי -בעונש ניתן גירוי לא נעים על

  הגירוי הלא נעים מופסק ותדירות ההתנהגות (התגובה) גדלה.

  

  6שאלה 

שלב בו נמצאים המתבגרים הוא השלב הגניטאלי. בשלב זה ישנו תסביך אדיפוס על פי פרויד ה

שני, כלומר תסביך אדיפוס המתרחש בגיל ההתבגרות. הדחפים האדיפאליים המיניים מגיל 

הילדות אינם נעלמים וממשיכים להתקיים מתחת לפני השטח. הם מוצאים פורקן באמצעות 

"תחליף הורה". הנער מתאהב באישה בוגרת  –ר מושא אהבה מותר הפנייתם באופן זמני לעב

  והנערה בגבר בוגר.

מדריכים  זהו ביטוי של מנגנון הגנה מסוג התקה (הפניית דחפים אסורים לאובייקט מותר).

  בוגרים או כוכבי קולנוע משמשים למתבגרים כמושא אהבה מותר ולכן הם מתאהבים בהם.

  

  7שאלה 

נכונה. אנשים הנמצאים בחברת אנשים אחרים מושפעים מהם הטענה המתוארת הינה 

ומתנהגים בקונפורמיות. ראיה לכך ניתן לראות במחקר של אש. אש בא להוכיח כי קונפורמיות 

קיימת גם במצבים ברורים. במחקרו של אש הנבדקים העריכו את אורכם של קווים בהשוואה 

שתפי הפעולה, אשר השיבו במכוון לקו אחר. הערכתם נערכה לאחר ששמעו את דעתם של מ

  באופן שקרי.

התוצאה אכן הוכיחה, שרוב הנבדקים התאימו את דעתם לזו של משתפי הפעולה ובכך גילו 

  קונפורמיות כלפיהם.

  

  

  8שאלה 

כאשר השאיפות של האדם גבוהות מדי  – פער בין הדימוי הריאלי לבין הדימוי האידיאלי

  ת.צלו תחושת נחיתות ותסכול הגורמת לו לחרדולעומת התפיסה העצמית שלו, מתעוררת א

החוויות שלא מתאימות לתפיסה העצמית של  – פער בין העצמי ובין החוויה שהאדם חווה

  האדם מהוות איום על העצמי שלו ולכן אינן נכנסות למודעותו.

  מה שיכנס למודעותו הוא מה שמתאים בין החוויה שלו לבין העצמי שלו.

ת עצמו כילד עם רגשות חיוביים ומרגיש שנאה לאחיו הקטן, מאחר לדוגמה: ילד התופס א



 

 

והוא תופס לו את המקום וגונב ממנו את אהבת ההורים, במקרה מעין זה ישנו חוסר התאמה 

בין העצמי (תפיסת הילד את עצמו כילד אוהב ובעל רגשות חיוביים) לבין החוויה (תחושת 

  ו חרדות.השנאה לאחיו) פער זה מאיים עליו ויוצר אצל

  

  9שאלה 

התיאוריה של אריקסון מכונה תיאוריה פסיכוסוציאלית (פסיכו=נפש, סוציאלי=חברתי), 

מאחר ואריקסון הדגיש את חשיבות הקשר שבין האדם וסביבתו וכיצד קשר זה משפיע על 

התפתחות האדם. למשל בשלב השני "אוטונומיה לעומת בושה וספק", התפתחותו של הפעוט 

אקציה שלו עם הוריו ואחיו. ככל שהם יעודדו ויאפשרו לעשות דברים בעצמו תושפע מהאינטר

ולהיות אוטונומי, הוא ילמד לבטוח בעצמו ובגופו וירכוש תחושת כוח ועצמאות, אך במידה 

והם לא יעשו זאת, אלא יגבילו את עצמאותו ואף יענישו אותו על התנהגותו העצמאית, תיווצר 

  ק.באישיותו תחושה של בושה וספ

  

  10שאלה 

למידה להגיב רק לגירוי אחד, באמצעות חיזוק התגובה רק בנוכחות אותו גירוי.  – הבחנה

לדוגמה: ילד יקבל חיזוק למילה "אבא" רק כאשר הוא קורא כך לאביו, לכן הוא יחדל לכנות 

  אחרים בשם זה.

ג במכונית ביצוע אותה תגובה לגירוי הדומה לגירוי המקורי. למשל: מי שלמד לנהו – הכללה

  מסוימת יכול לנהוג גם במכוניות אחרות.

  

  11שאלה 

אישי בו אדם משנה את התנהגותו כך שהיא -זהו תהליך בין –נבואה המגשימה את עצמה 

תתאים לציפיותיהם של אחרים. הציפיות שמופנות כלפי אדם מסוים, גם אם הן לא מבוססות 

  על המציאות, נוטות להגשים את עצמן.

ראו בו תלמיד בעל יכולת גבוהה ולכן ציפו ממנו שיגיע להישגים גבוהים והתנהגו  מוריו של יוני

כלפיו בהתאם. יוני קלט מהם ציפיות אלו, למד והשקיע יותר ואכן בסיום התיכון קיבל תעודת 

  הצטיינות בלימודים.

  



 

 

  12שאלה 

 המאפיינים המשותפים למנגנוני ההגנה הם:
 כל מנגנוני ההגנה אינם מודעים.  .1
מנת שהחרדה של האדם תהיה פחות -כל מנגנוני ההגנה מעוותים את תפיסת המציאות על  .2

  מאיימת, מכאן שיש במנגנוני ההגנה הונאה עצמית.

למשל כאשר האדם משתמש במנגנון ההגנה מסוג "היפוך תגובה", הוא אינו מודע לדחף 

נה זה הוא מעוות את האסור, אלא רק לדחף החיובי. כמו כן, כאשר האדם משתמש במנגנון הג

תפיסת המציאות שכן היא עלולה לגרום לו לחרדה רבה ולכן הוא משנה את הרגשות 

  המעוררים אצלו חרדה זו.

  

  13שאלה 

  .הנפשה -אנימיזם מאפיין החשיבה שבא לידי ביטוי בדברי שירה הוא 

ה, לפי פיאז'ה, ילדים הנמצאים בשלב הקדם מושגי נוטים לייחס תכונות אנושיות, תודע

רגשות, תחושה וכוח רצון לבעלי חיים ולדוממים. גם שירה מייחסת בדבריה לדובי תכונות 

  אישיות ורגשות.

  

  14שאלה 

בשיטה זו אנו קודם מציגים בקשה גדולה, שכמעט אין לה סיכוי  – שיטת ה"דלת בפרצוף"

כתחילה). שייענו לה ורק לאחר הסירוב הצפוי נציג בקשה צנועה בהרבה (זו שהתכוונו אליה מל

בשבוע ולאחר שהם יסרבו לבקשתו לבקש רק ₪  50לדוגמה: דני יכול לבקש מהוריו שיתנו לו 

20 .₪  

בשיטה זו מציעים לאדם להיענות לבקשה קטנה, ולאחר שהוא  – שיטת ה"רגל בפרצוף"

מסכים, מבקשים ממנו להיענות גם לבקשה גדולה יותר (אותה רצינו מלכתחילה). שיטה זו 

-ההנחה שקל יותר לשכנע אדם לעשות שינוי הדרגתי בחשיבתו, מ"לקפוץ" בבתמבוססת על 

בשבוע ולאחר שהם הסכימו, ₪  14אחת לשינוי גדול. לדוגמה: דני יכול לבקש מהוריו שיתנו לו 

  בשבוע.₪  20אחת ולבקש מהם -"לקפוץ" בבת




