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 :אובייקטיםלזיהוי ( Marr, 1982)במודל של מאר  השניבשלב . 1

 
 באמצעות הבדלי גוון האובייקטים מופרדים (א
 באמצעות ידע קודםהאובייקטים מופרדים  (ב
 באמצעות חוקי הגשטאלט האובייקטים מופרדים (ג
 "פרימיטיביים"באמצעות האובייקטים מופרדים  (ד

 
 
 (:קונטקסט)הקשר נכון לגבי איזה מן הבאים . 2

 
 הוא משפיע על האופן שבו אנו תופשים אובייקטים (א
 הוא יוצר ציפייה לאובייקטים מסוימים (ב
 הוא משפיע על התגובה שלנו  (ג
 ג נכונות+ ב + א  (ד

 
 
 :באשליית פונזו. 3
 

 העין קובעת את גודל האובייקט הנתפש (א
 האובייקט קובע את הגודל בה הוא יתפש  (ב
 ידע קודם קובע את גודל האובייקט הנתפש (ג
 ההקשר קובע את הגודל בו האובייקט נתפש (ד

 
 
 ?וקריאת מלים (features)זיהוי תכוניות , לייר-מה משותף לאשליית מילר. 4
 

 אלה תחומים בהם הנבדק משתמש באינטרוספקציה (א
 אלה תחומים בהם עסקו פסיכולוגים של הגשטאלט (ב
 מעלה-אלה תחומים המערבים תהליכי מטה (ג
 שאינם דורשים קשבאלה תחומים  (ד
 אף תשובה אינה נכונה (ה

 
 
 :לזיהוי אובייקטים בידרמןמה נכון לגבי המודל של  .5

 
 זיהוי אובייקט מתבצע מלמטה למעלה (א
 קל לזהות אובייקט במסגרת הקשר מתאים (ב
 ידע קודם לגבי האובייקט הופך את הזיהוי למהיר יותר (ג
 ניתן לתאר שני אובייקטים דומים על ידי פרימיטיביים בגדלים שונים (ד

 
 

  



בדק ' חוקר ב. Yאותיות  03בין  Sלנבדקים למצוא את האות  בדק כמה זמן לוקח' חוקר א. 6
מה ניתן לומר על הזמן שיקח . Yאותיות  033בין  Sכמה זמן לוקח לנבדקים למצוא את האות 

 ?(הניחו שמדובר באותם נבדקים)בכל אחד מהמחקרים  Sלנבדקים למצוא את האות 
 

 'הזמן יהיה קצר יותר אצל חוקר א (א
 'אצל חוקר בהזמן יהיה קצר יותר  (ב
 לא יהיה הבדל בזמני הזיהוי בשני המחקרים (ג
 אין מספיק נתונים כדי לענות על השאלה (ד

 
 
 :מה נכון בכל הנוגע לזיהוי פרצופים ואובייקטים. 7

 
 קל לזהות אובייקטים המוצגים הפוך (א
 קל לזהות אובייקטים המוצגים ישר (ב
 קל לזהות פרצופים המוצגים ישר (ג
 ג נכונות+ ב + א  (ד
 אינה נכונהאף תשובה  (ה

 
 
 :אשליית הירח נובעת מ .8

 
 ידע קודם לגבי זוויות (א
 ידע קודם לגבי הסתרה (ב
 ידע קודם לגבי גודל יחסי (ג
 (מרקם)ידע קודם לגבי טקסטורה  (ד
 (רשתית)שינוי בגודל של הירח על הרטינה  (ה

 
 
 :קוטר האישון הנו מדד ל .9

 
 אשליה אופטית (א
 עומס קוגניטיבי (ב
 חשיבה מופשטת (ג
 דיוק  (ד

 
 
 :מראים כי( שמיעתי)מחקרים בתחום הקשב האודיטורי . 17
 

 רק מידע מעניין עובר עיבוד (א
 רק מידע רלוונטי עובר עיבוד (ב
 רק מידע הקשור אלינו ישירות עובר עיבוד (ג
 כל המידע עובר עיבוד כלשהו (ד

 
 
 :קריקטורות מהוות עדות לכך שפרצופים. 11

 
 מעובדים באופן שונה מאובייקטים (א
 אנליטיתמעובדים בצורה  (ב
 מעובדים בצורה הוליסטית (ג
 הם גירויים מיוחדים (ד



 :אדם בעל עין אחת המתבונן בתמונה יצליח לקבל תחושת עומק. 12
 

 כי בתמונה יש מכונית קרובה גדולה ומכונית רחוקה קטנה (א
 כי בתמונה יש איש אחד המסתיר איש אחר (ב
 כי בתמונה יש כביש שהולך ונהיה צר באופק (ג
 ותג נכונ+ ב + תשובות א  (ד
 אף אחת מהתשובות אינה נכונה (ה

 
 ?מה מבין הבאים נכון לגבי זיהוי פרצופים ואובייקטים. 13

 
 אנשים המתקשים בזיהוי אובייקטים יתקשו תמיד גם בזיהוי פרצופים (א
 אנשים המתקשים בזיהוי פרצופים יתקשו תמיד גם בזיהוי אובייקטים (ב
 בזיהוי אובייקטיםאך לעולם לא , אנשים עשויים להתקשות בזיהוי פרצופים (ג
 אך לעולם לא בזיהוי פרצופים, אנשים עשויים להתקשות בזיהוי אובייקטים (ד
 אף תשובה אינה נכונה (ה

 

 
 :נבדקים, במטלת האזנה דיכוטית. 14

 
 שומעים מידע דרך אוזניות בזמן שהם רואים מידע נוסף המוצג על מסך (א
 השמאליתשומעים את אותו המידע דרך האוזניה הימנית והאוזניה  (ב
 שומעים מידע שונה באוזניה הימנית והאוזניה השמאלית (ג
 שומעים מידע דרך אוזניות בזמן שהם מדברים (ד

 
 

 ?במצב של חוסר קשב אינו מתאפשראיזה מן הבאים . 15

 
 מידע שמיעתיעיבוד  (א
 מלים כתובות קריאת (ב
 בשינויים בסצינה הבחנה (ג
 מאפייני אובייקטים זיהוי (ד

 
 

 :אפקט סטרופ מעיד כי. 16
 

 קריאת מלה הנה תהליך אוטומטי ושיום צבע הדיו הנו תהליך מבוקר (א
 קריאת מלה הנה תהליך מבוקר ושיום צבע הדיו הנו תהליך אוטומטי (ב
 גם קריאת המלה וגם שיום צבע הדיו הנם תהליכים אוטומטיים (ג
 גם קריאת המלה וגם שיום צבע הדיו הנם תהליכים מבוקרים (ד

 
 

בו נתנו לנבדקים שוק חשמלי כאשר שמעו מלה , (5791)ועמיתיו  Von Wrightהניסוי של . 17
 :מהווה חיזוק, מסוימת

 
 לקיומו של שלב טרום קשבי בעיבוד (א
 של טריזמן( הסינון המוקדם)למודל ההחלשה  (ב
 של טריזמן( feature integration)לתיאורית חיבור התכוניות  (ג
 ב נכונות+ א  (ד
 ג נכונות+ ב + א  (ה

 



 ?יטת מחקר בפסיכולוגיה קוגניטיביתאינטרוספקציה כבר לא משמשת כשמדוע . 18
 

 מכיוון שלא ניתן למדוד התנהגות בצורה ישירה (א
 מכיוון שאיננו מודעים לרוב התהליכים הקוגניטיביים (ב
 מכיוון שדיווחי הנבדקים במהלך ניסוי אינם אמינים (ג
 מכיוון שאינטרוספקציה היא מדד עקיף (ד

 
 

 :לתפישה שמה דגש עלגישת הגשטאלט . 19
 

 ידע קודם וציפיות לגבי הגירוי (א
 הצורות הבסיסיות המרכיבות את הגירוי (ב
 תהליכים אוטומטים ומבוקרים בתפישת אובייקטים (ג
 אף תשובה אינה נכונה (ד

 
 

 ?(לא אוטומטיים)מבוקרים מה נכון לגבי תהליכים . 27
 

 מהירים (א
 גמישים (ב
 דורשים קשב (ג
 נכונות ג+  ב (ד
 ג נכונות+ ב + א  (ה

 
 

איזה מהבאים מהווה דוגמה לדיסוציאציה כפולה בין זיהוי האובייקט לבין זיהוי מקומו . 21

 ?במרחב
 

 אך לא את מיקומו במרחב, אדם שמסוגל לזהות אובייקט (א
 אך מסוגל לזהות את מיקומו במרחב, אדם שלא מסוגל לזהות אובייקט (ב
 לא את מיקומו במרחב וגם, אדם שלא מסוגל לזהות אובייקט (ג
 נכונותב + א  (ד
 אף תשובה אינה נכונה (ה

 
 
 ?(Eriksen)של אריקסן ( Flanker task)האיגוף  מה מלמדת אותנו מטלת. 22
 

 אותיות מעובדות בצורה אוטומטית (א
 לאנשים קשה לחלק את הקשב בין המטרה והמסיחים (ב
 אנו יכולים להתעלם ממסיחים רק כשהם מחוץ לאלומת הקשב (ג
 עובר עיבוד כלשהו( אות המטרה ואותיות ההסחה)כל המידע  (ד

 
 

 :לזיהוי אובייקטיםובידרמן של מאר  יםמה נכון לגבי המודל .23

 
  רק למודל של בידרמן יש תימוכין נוירופסיכולוגיים (א
 רק למודל של מאר יש תימוכין נוירופסיכולוגיים (ב
 לשני המודלים יש תימוכין נוירופסיכולוגיים (ג
 לשני המודלים אין תימוכין נוירופסיכולוגיים (ד

 


