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 .הקניית ידע ומושגים בסיסיים בתחומים שונים של מדע הפסיכולוגיה  :מטרת הקורס

 

 .שנתי משך הקורס:

 

 :דרישות הקורס

הבסיס האבולוציוני והביולוגי שיטות המחקר שלה, מהן מהי פסיכולוגיה ו –בוחן באמצע סמסטר א' על הפרקים 

 ה. להתנהגות, חיש

  (הכוללים את הפרקים שכוסו בבוחן)מבחן סוף סמסטר א' על כל הפרקים שנלמדו בסמסטר 
 טר ב'סמסמבחן סוף ביבחן חלקו או כולו כרון יילמד בחלקו בסמסטר ב', ולכן ייתכן כי פרק הזהערה: 

 )ייתכן שמבחן זה יכלול חומר מ"זיכרון"( הפרקיםחן בתום סמסטר ב' על כל יתר מב
 )תרגיל שיינתן לאחר כל פרק/נושא(תרגילים  12

 

 :חלוקת הציון בקורס

 10%בוחן סמסטר א' 

 35%מבחן סמסטר א' 

 45%מבחן סמסטר ב' 

 10%תרגילים 

 

שימו לב, אין חפיפה בין החומרים שניתנים   .המבחנים מבוססים על חומר ההרצאות, התרגילים והחומר בספר

 בכל אחד משלושת המקורות האלו והמבחנים והתרגילים מתייחסים לכל המקורות!

צריך לאמר  ןהמבחנים והבוחן כוללים כולם שלושה סוגי שאלות: שאלות פתוחות עם מספר סעיפים, שאלות שבה

אתר )ברירתיות )"אמריקאיות"(.  -, ושאלות רבעל טענה מסויימת אם היא נכונה או לא ולנמק את בחירתכם

של  יישום של החומר הנלמד במקרים חדשיםוהצלחה במבחנים דורשת הבנה   (הקורס יכלול מבחנים לדוגמה.

 .נלמדו

 הבוחן באמצע סמסטר א' יכלול שאלה אחת מכל סוג )סה"כ שלוש שאלות(

 

. הקורסום לימוד כל פרק, תועלה שאלה אחת לאתר לאחר סיהתרגילים נועדו להכין אתכם לקראת דרישות אלו.  

מהציון הסופי  1%שמשקלו . על הגשת כלל התרגילים בכל סמסטר יינתן ציון עובר את כל התרגיליםיש להגיש 

ן אקראי ויבדק לעומק.  משקלו של באופבאותו סמסטר בקורס.  בכל סמסטר יבחר אחד מהתרגילים שהגשתם 

 הציון הסופי בקורס.  מ 4% הציון על התרגיל שנבחר

 

, הציון 100)במקרה סה"כ הנקודות יעלה על  נקודות לציון הסופי 5ה בונוס של שעות ניסוי מקנ 12 -השתתפות ב 

מהנקודות,  50%שעות ניסוי. מי שחוזר על הקורס חייב ב  12פחות מ  הנקודות לא יינתנו על(.  100הסופי יהיה 

 .שעות ניסוי 6היינו 



 לפחות בכל אחד משני המבחנים ובציון הקורס המלא. 56פי כללי הפקולטה, יש לקבל ציון  על  ציון עובר:

 

 פרקים נבחרים מהספר – חומר הקריאה
Atkinson, Hilgard, Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Lutz, C. (2014). Introduction to 

psychology. Cengage Learning EMEA. 

 :ניתן להגיע לעותק אלקטרוני של הספר באתר הבא

https://www.dawsonera.com/terms/show?dest=https%3A%2F%2Fwww.dawsonera.com%2Freadonline

%2F9781473705869 
 ACCEPTהמקש  אתם נכנסים לאתר יש להקיש עלכש

 .ואז הספר נפתח

 

 לקרוא רק חלק מהפרק!( תוכן הקורס )שימו לב לכך שבחלק מהמקרים אתם מתבקשים

 סמסטר א'

 פרק בספר נושא

 Nature of psychology (1) מהי פסיכולוגיה ומהן שיטות המחקר שלה
pp. 2-11 and 19- to the end. 

 Biological foundations of psychology (2) הבסיס האבולוציוני והביולוגי להתנהגות
pp. 55-62 

  Sensory processes (4) חישה
pp. 100-122. 

 Perception (5) תפיסה
 Learning and conditioning (7) למידה
 Memory (7) זיכרון

 

 ב' סמסטר

 פרק בספר נושא

 Emotion (11) אמוציות
 Intelligence (12) מבחנים פסיכולוגיים ואינטליגנציה

 Psychological development (3) התפתחות פסיכולוגית

 Personality (13) אישיות

 Psychological disorders (11) הפרעות פסיכולוגיות

 Language and thought (9) חשיבה
pp. 317-end 

 


