
מחוון: בגרות בפילוסופיה- חורף, תשפ״ב

ד״ר רמי גודוביץ 

מס שאלון: 040-381

שאלה 1.  

#סה״כ ציון$#!"!!…  

#כל סעיף)#'&%#מציון השאלה" 

א"#הסבר האבחנה ודוגמה" 

ב"#מצופה מהתלמיד(ה להציג עמדות הפילוסופים"#במקרה של יום)#תתקבל תשובה 

ספקנית וגם תשובה המדגישה את הפיתרון הנטורליסטי של יום"#במקרה של קאנט)#

התייחסות לתפקיד השכל ולאבחנה בין הנומנה והפנומנה"# 

ג"#מצופה מהתלמיד(ה להציג את התפיסה של יום לגבי האנליטי והאפריורי ואת תשובת 

קאנט"# 

ד"#תתקבל כל תשובה מנומקת"##

שאלה 2.  

סה״כ ציון$#!"!!… 

כל סעיף, 20% מציון השאלה.*

א. מצופה מהתלמיד/ה תיאור קצר של המצב בו נתון דקארט לאחר טיעון החלום. *

ב. מצופה מהתלמיד/ה להציג את ניסיון דקארט להטיל ספק באמיתות האריתמטיקה 

והגאומטריה. *

ג. מצופה מהתלמיד/ה להציג את ביקורת לייבניץ על המהלך תוך שימת לב לאבחנה בין 

האמיתות המקריות וההכרחיות והצגת עמדת לייבניץ כמחוייבת לתפיסה הרציונליסטית 

מעמדתו של דקארט. *

ד. האל הקרטזיאני אינו כפוף ללוגיקה. כל תשובה מנומקת תתקבל לחלק השני של השאלה. *



*

##"!#+,-.

סה״כ ציון השאלה$#!"!!… 

כל סעיף '&%#מהשאלה"# 

א"#מצופה מהתלמיד(ה להציג הן איפיונים פנימיים /דרגת עוצמה…#0והן חיצוניים /תוכן 

יצוגי0 

ב"#בדומה לא׳ אך עם מושגי הדמיון והזיכרון"# 

ג"#האיפיון הפנימי מתיישב עם יסודות החקירה של יום$#החלת עקרונות החקירה 

הניסיוניים על מדעי האדם"#האיפיון החיצוני נמצא במתח עמו"# 

ד"#דרושה הבנה של האבחנה בין רשמים לאידאות"# 

שאלה 4.  

סה״כ ציון השאלה:#!"!!… נקודות"#חלוקת הציון תהיה חופשיה מבשאלות אחרות"#

תשובות מקוריות)#מנומקות)#רהוטות המבססות את הנימוקים גם על מסורות 

הפילוסופיות אותן למדנו תתקבלנה"#תשובות מצויינות שיחסירו את אחד הסעיפים מלבד 

א׳ וב׳ עשויות לקבל ציון מלא"##

##"&#+,-.

#סה״כ ציון השאלה 33.3… 

#ציון כל סעיף 25% מציון השאלה.  

א. הבנת הטקסט- החשש מהדוניזם שמקורה באי הבנה של מהותו של הטוב אליו 

של  בהאשמה  מיל  ואצל  ההמונים  של  בבילבול  מדובר  אריסטו  אצל  שואפים. 

תאורטיקנים נגד התועלתיות.  

אצל אריסטו,  הטובות  המידות  בעמדות הפילוסופים,  מרכיבים  יפרטו  התשובות  ב. 

הרכיב האיכותי בתפיסת הטוב של מיל.  

ג. כל תשובה מנומקת תתקבל. 

ד. יתקבלו איפיונים כלליים של התפיסות המציגים את תפקיד התולדות ואת השאיפה 

לאושר.  



שאלה 6.  

סה״כ ציון השאלה$#!"!!…" 

ציון כל סעיף '#%1מציון השאלה"# 

א"#תיאור הרגע בו נתון סוקרטס"# 

ב"#סוקרטס נאמן לאמת)#לא מתחנן… תשובות שונות יתקבלו המתארות את אופי ההתנהלות 

של סוקרטס"# 

ג"#תתקבל תשובה המבוססת על נימוקי סוקרטס במקור /הקטע לא יופיע במבחן0"# 

ד"#כל תשובה מנומקת ורהוטה תתקבל"# 


