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 בבחינה הפסיכומטרית חשיבה מילוליתמבנה של פרק ב

בוחנים את רמת העושר המילולי בשפה העברית של  תחשיבה המילוליפרקי ה

של  המדויקואת יכולתו להכיר את פירושה  התלמיד דהיינו את אוצר המילים שלו

 . מילה זו אחרת

הדורשות מתוחכמות די להתמודד עם שאלות של הנבחן יכולתו בנוסף, תיבדק גם 

יכולת הבנת הנקרא של התלמיד באמצעות  תיבדקמובהקת וכן מילולית בה חשי

 טקסט די ארוך בסיומו של כל פרק.

סוגים שונים של שאלות  שלושהת לשאלות המחולקו 32כולל פרק בחשיבה מילולית 

 :סוגי השאלותשלושת דקות. להלן  20נה לרשותכם ולפתירתו תעמוד

 אנלוגיות:מסוג  1-6שאלות 

נקבל זוג מילים מודגש כאשר בין שתי  יותגואנלהשאלות מסוג  שבכל אחת מש

המילים קיים קשר לוגי )הגיוני(. כמו כן, נקבל ארבע תשובות כך שבכל תשובה יופיע 

זוג מילים. עלינו לבחור את זוג המילים שהקשר בינם יהיה הדומה ביותר לקשר בין 

 שתי המילים במודגשות בראש השאלה.

של  המדויקאת הפירוש  להכירנדרש  אנלוגיותהשאלות מסוג על נכון על מנת לענות 

אמורות להופיע בבחינה בסדר קושי עולה דהיינו מהקל אל אלו שאלות  כל מילה.

 . כל זאת קביעה זו סובייקטיביתהכבד וב

אוצר מתמיד של זמן רב בשיפור ה חשיבות עליונה להשקיע אי לכך, שוב, נציין כי ישנ

 .עבריתשפה ההמילים ב

 הבנה והסקה:מסוג  7-17שאלות 

ת הללו הקורס לתתי נושאים רבים. השאלו של והנ"ל נמיין בהמשכ שאלותאת ה

ורשות חשיבה עד כדי חשיבה מעמיקה. ריכוז רב, חדות וערנות הם מצריכם חיוניים ד

נרכוש בקורס. לרוב  אוד פרקטיים אותםתרון השאלות הללו וזאת לצד כלים מלפ

           לים בעברית של התלמיד.אוצר המי נה אתקותבד הללו לא תהשאלו
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 ט / הבנת הנקרא:מסוג הבנת טקס 18-23שאלות 

ברמה סבירה לדוברי השפה העברית כשפת  טקסט די ארוך בשפה העבריתתקבלו 

אם. בסיומו נישאל שש שאלות )כך לרוב( אשר התשובות להן תהיינה לפי סדר 

    נכיר במהלך הקורס מספר טכניקות עבודה לפתרון השאלות הללו.  הופעתן בטקסט.
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