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אוניברסיטת בן-גוריון בנגב!

מדור בחינות!

!
תאריך:                                               24/6/2014  
שם המרצה:                                    ד"ר רמי ישראל 
שם הקורס:    יסודות פילוסופיים של מדע הפסיכולוגיה 
מספר הקורס:                                    101.1.0012 

שנה: תשע"ד                סמסטר: ב'              מועד: א'        
משך הבחינה:                                            שעתיים 
חומר עזר:                                                       אין  !
הבחינה שלפניכם מורכבת מעשרים וחמש שאלות רב-ברירתיות; עליכם לענות על כל 
השאלות ולסמן בדיוק תשובה אחת לכל שאלה. משקלה של כל שאלה הוא ארבע נקודות. 

בהצלחה! 

!
 1. על פי שיטתו של בייקון, בסוף התהליך המדעי היפותזות: 

א. מאוששות או מרועעות 

ב. מחוזקות או מוחלשות 

ג. מאומתות או מופרכות 

ד. מאוששות או מופרכות 

!
2. על-פי התפיסה האמפיריציסטית: 

 א. אין רושם חושי ללא מושג הקודם לו 

 ב. האדם נולד טבולה ראסה (לוח חלק) 

 ג. יש אידיאות הטבועות ברוח האדם מלידה 

 ד. אין קיום לעולם חומרי  

!
!
!
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3. מדע אמפירי הוא: 

 א. מדע המבקש לקבוע מהו הרצוי או הראוי 

 ב. מדע המבקש לקבוע מהו המצוי על בסיס ניסויים בלבד 

 ג. מדע המתבסס בעיקר על שימוש בשכל 

 ד. מדע המתבסס בעיקר על שימוש בחושים 

!
4. מה קובע חוק השלישי הנמנע? 

 א. בלוגיקה — כל טיעון הוא חזק או שהוא תקף ואין מצב שלישי 

 ב. בלוגיקה — כל טענה היא אמיתית או שהיא שקרית ואין מצב שלישי 

 ג. בפיסיקה — לכל פעולה ראשונה יש תגובה שנייה ואין חוק שלישי 

 ד. בפיסיקה — כאשר ישנם שני חוקי טבע סותרים, החוק השלישי נמנע 

!
5. מהי הבעיה הלוגית של האינדוקציה? 

 א. הצדקת האינדוקציה היא מעגלית 

 ב. מסקנת הטיעון האינדוקטיבי אינה ודאית 

 ג. אין כללי היסק אינדוקטיביים שהכול מסכימים עליהם 

 ד. האינדוקציה לא ניתנת להעמדה על דדוקציה 

!
6. כיצד התמודד סטרוסון עם בעיית האינדוקציה? 

א. הוא טען כי האינדוקציה היא פיקציה 

ב. הוא טען כי הטענה "האינדוקציה רציונלית" היא אמת אנליטית 

ג. הוא מצא פגם בהוכחתו של דיוויד יום 

ד. הוא הראה כי האינדוקציה היא סוג של דדוקציה 

!
!
!
!
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7. מהו כשל חיוב המסקנה? 

 א. הסקת סיפא של פסוק תנאי בהנתן הרישא שלו 

 ב. הסקת רישא של פסוק תנאי בהנתן הסיפא שלו 

 ג. הסקת שלילת הרישא של פסוק תנאי בהנתן שלילת הסיפא שלו 

 ד. הסקת שלילת הסיפא של פסוק תנאי בהנתן שלילת הרישא שלו 

!
8. מה הבעיה העולה מתת היקבעות התיאוריה המדעית? 

 א. אין קשר בין ראיות אמפיריות לבין תיאוריה מדעית 

 ב. אין די בראיות אמפיריות כדי לאמת או להפריך תיאוריה מדעית 

 ג. אין די בראיות אמפיריות כדי לאושש או לרעע תיאוריה מדעית 

 ד. אי אפשר להכריע בין תיאוריות מתחרות ללא ראיות אמפיריות 

!
9. על פי המפל, איזו טענה אינה נכונה (בבדיקה של מסקנה בחינה)? 

 א. אפשרית בחינה ניסויית שהיא ניסיונית 

 ב. אפשרית בחינה לא ניסויית שהיא ניסיונית 

 ג. כל בחינה ניסויית היא ניסיונית 

 ד. רק בחינה ניסויית היא ניסיונית 

!
10. על פי המפל, מהם שני המאפיינים של מסקנה בחינה? 

א. נגזרת לוגית מההיפותזה וניתן לבחון אותה אמפירית 

ב. מתיישבת עם ההיפותזה וניתן לבחון אותה רציונלית 

ג. יש לה את היכולת לבחון את הראיות ולאמת את ההיפותזה 

ד. היא יכולה לאמת או להפריך את ההיפותזה והיא בחינה 

!!!!!!!
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 11. מהו אקספלנאנדום בהסבר דדוקטיבי נומולוגי? 

 א. החלק המסביר 

 ב. החלק המוסבר 

 ג. החלק הדדוקטיבי 

 ד. החלק הנומולוגי 

!
!

12. בהנחה כי הטענה ״אם א׳ אז ב׳״ היא פסוק תנאי נוגד מציאות  

 א. ידוע כי א׳ לא נכון 

 ב. ידוע כי ב׳ לא נכון 

 ג. ידוע כי הטענה כולה אינה נכונה 

 ד. לא ידוע דבר על המציאות 

!
13. מהו חיזוי מסתכן, על פי פופר? 

 א. מסקנה בחינה הנגזרת לוגית מההיפותזה 

 ב. חיזוי הנגזר לוגית מהיפותזה, שבלעדיה לא ניתן היה לחשוב עליו 

 ג. חיזוי הנגזר לוגית מההיפותזה, שמימושו מפריך את ההיפותזה 

 ד. מסקנה הנגזרת לוגית מההיפותזה ומפריכה אותה 

!
14. על פי פופר, חסינות של היפותזה מפני הפרכה: 

 א. הופכת את ההיפותזה ללא מדעית 

 ב. יתרון של ההיפותזה על פני היפותזות מתחרות 

 ג. תכונה נדירה שמוכיחה כי ההיפותזה אמיתית באופן מוחלט 

 ד. עושה את ההיפותזה לחסרת משמעות מבחינה קוגניטיבית 

!
!
!
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 15. מהי הבעיה המתודולוגית של האינדוקציה, על פי פופר? 

 א. כל הצדקה לאינדוקציה היא מעגלית 

 ב. האינדוקציה היא פיקציה 

 ג. המתודלוגיה המדעית חייבת באינדוקציה 

 ד. אי אפשר לקיים תצפית נקיה מדעות קדומות 

!
16. מה הקשר בין אמת לבין קורובורציה של תיאוריה, על-פי פופר? 

 א. ככל שהקורובורציה של תיאוריה גבוהה יותר, כך היא קרובה יותר לאמת 

 ב. ככל שתיאוריה אמיתית יותר, הקורובורציה שלה גבוהה יותר 

 ג. ככל שתיאוריה מדעית יותר, היא אמיתית יותר מבחינת הקורובורציה 

 ד. אין קשר בין אמת לבין קורובורציה, על-פי פופר 

!
 17. על פי קון, אחד מהמאפיינים של עבודת המדע התקני הוא ש: 

 א. המדענים מסכימים על תשובות לשאלות הבסיסיות של הדיסציפלינה 

 ב. הפרדיגמה מאוששת על ידי המדע התקני 

 ג. יש פער קומוניקציה בין מדענים השייכים לאסכולות שונות 

 ד. אין פער קומוניקציה בין מדענים השייכים לאסכולות שונות 

!
18. אחת הסיבות לפער קומוניקציה בין אסכולות, אותה מציין קון היא ש: 

 א. מדענים מאסכולות שונות מתחרים ביניהם ומסרבים להקשיב אלה לאלה 

 ב. המשמעות של המילים (המשותפות) משתנה במעבר מאסכולה לאסכולה 

 ג. המדענים עוסקים בשאלות שונות 

 ד. אסכולות שונות נמצאות במקומות שונים (פיסית) ואין ביניהן קשר 

!
!
!
!
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 19. איזו טענה היא הטענה הנכונה, על פי קון? 

 א. משבר הוא תנאי הכרחי למהפיכה מדעית 

 ב. משבר הוא תנאי מספיק למהפיכה מדעית 

 ג. משבר הוא תנאי מספיק והכרחי למהפיכה מדעית 

 ד. משבר אינו תנאי מספיק ואינו תנאי הכרחי למהפיכה מדעית 

!
20. קון מדבר על שני מאפיינים למשבר במדע התקני, מה הם? 

 א. היסטורי וסוציולוגי 

 ב. היסטורי ולוגי 

 ג. אפיסטמולוגי וסוציולוגי 

 ד. לוגי וסוציולוגי 

!
21. קון סבור כי נתוני החושים: 

א. הם בסיס אובייקטיבי לפעילות ההכרה 

ב. הם בסיס לוגי לפעילות ההכרה 

ג. אינם בסיס אובייקטיבי לפעילות ההכרה 

ד. הם מטעים ואין לסמוך עליהם אם מבקשים לבנות מדע אובייקטיבי 

!
22. קון (שלפני אחרית הדבר) סבור כי: 

א. אין דרך שיפוט אובייקטיבית להכריע מהי הפרדיגמה הטובה יותר 

ב. פרדיגמה טובה יותר ככל שיותר חידות נפתרות במסגרתה 

ג. פרדיגמה טובה יותר ככל שיש בה יותר חידות  

ד. אין דרך לקבוע כי הפרדיגמה החדשה פותרת חידות רבות יותר מהישנה 

!
!
!
!
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 23. מה הטענה המרכזית ברלטיביזם האפיסטמי? 

 א. אי אפשר לדעת את האמת 

 ב. אפשר לדעת את האמת אבל יש קושי לדעת כי אנו יודעים את האמת 

 ג. אין ערכי מוסר אוניברסליים 

 ד. רוב הטענות אינן אמיתיות 

!
24. מהו עקרון אי משוא הפנים של בלור? 

א. הסבר מדעי מקיים סימטריה בין סיבות לתוצאות 

ב. יש להסביר את כל התופעות 

ג. יש להשתמש באותו סוג של הסבר כל התופעות 

ד. כל מה שנדרש מתיאוריה מדעית נדרש גם מתיאוריה סוציולוגית על הידע 

!
25. מהו עקרון הסימטריה של בלור? 

א. הסבר מדעי מקיים סימטריה בין סיבות לתוצאות 

ב. יש להסביר את כל התופעות 

ג. יש להשתמש באותו סוג של הסבר כל התופעות 

ד. כל מה שנדרש מתיאוריה מדעית נדרש גם מתיאוריה סוציולוגית על הידע 

. 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אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מדור בחינות

תאריך:                                              1/8/2016  
שם המרצה:                                 ד"ר רמי ישראל 
שם הקורס: יסודות פילוסופיים של מדע הפסיכולוגיה 
מספר הקורס:                                  101.1.0012 

שנה: תשע"ו              סמסטר: ב'             מועד: ב'        
משך הבחינה:                                         שעתיים 
חומר עזר:                                                   אין 

הבחינה שלפניכם מורכבת מעשרים וחמש שאלות רב-ברירתיות; עליכם לענות על כל 
השאלות ולסמן בדיוק תשובה אחת לכל שאלה. משקלה של כל שאלה הוא ארבע נקודות.  

בהצלחה! 

היא הבעיה המתודולוגית של האינדוקציה שמוצגת כביקורת על הגישה 1. מה   
האינדוקטיביסיטית הצרה? 

לא תמיד חשוב לנסח השערת מחקר. א.

אין אפשרות לנסח שאלת מחקר ללא היפותזה חיצונית. ב.

תצפית נאיבית, ללא דעות קדומות, אינה מן האפשר. ג.

הכללה מפרטים לכלל — אינדוקציה — חסרת הצדקה לוגית. ד.

 

 מה ההבדל בין גישה סינכרונית לדיאכרונית בפילוסופיה של המדע? 2.

סינכרונית בוחנת פעילות מדעית ללא תלות בציר הזמן; דיאכרונית א.
בוחנת פעילות מדעית לאורך ציר הזמן. 

דיאכרונית בוחנת פעילות מדעית ללא תלות בציר הזמן; סינכרונית ב.
בוחנת פעילות מדעית לאורך ציר הזמן. 

סינכרונית רואה פעילות מדעית כמתארת את העולם; דיאכרונית רואה ג.
פעילות מדעית ככלי לניבויים מוצלחים. 

דיאכרונית רואה פעילות מדעית כמתארת את העולם; סינכרונית רואה ד.
פעילות מדעית ככלי לניבויים מוצלחים. 
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 בטיעון (אינדוקטיבי) חזק: 3.

סביר להניח כי ההנחות והמסקנה אמיתיות תמיד. א.

אם המסקנה אמיתית אז סביר להניח כי גם ההנחות אמיתיות. ב.

כל ההנחות סבירות והמסקנה סבירה. ג.

אם ההנחות אמיתיות כולן אז סביר להניח כי גם המסקנה אמיתית. ד.

 על פי התנאי המודאלי, בטיעון דדוקטיבי תקף: 4.

אפשרי מצב בו ההנחות שקריות כולן והמסקנה אמיתית. א.

אפשרי מצב בו ההנחות שקריות כולן והמסקנה שקרית. ב.

אפשרי מצב בו ההנחות אמיתיות כולן והמסקנה אמיתית. ג.

כל התשובות שלעיל נכונות. ד.

 על פי המזלג של יום, איזה צירוף מבין הבאים, אינו אפשרי? 5.

טענה הכרחית ואפריורית. א.

טענה אנליטית ואפוסטריורית. ב.

טענה סינטטית ומקרית. ג.

טענה אנליטית והכרחית. ד.

 

 מה הוא עיקרון אחידות הטבע? 6.

הטענה כי הטבע פועל על פי חוקיות אחידה. א.

הטענה כי ניתן לאחד את כל תחומי המדע לתחום אחד. ב.

הטענה כי אין וקום ועל כן הטבע כולו הוא דבר אחד ואחיד. ג.

הטענה כי ההתנסויות של כל בני האדם מראות כי אין הבדל בין הטבע ד.
כפי שהוא היה בעבר לטבע כפי שהוא יהיה בעתיד. 
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 לדעתו של סטרוסון? 7.

ניתן להוכיח כי האינדוקציה תמשיך לעבוד בעתיד. א.

הטענה ״האינדוקציה עבדה עד כה״ היא טענה אנליטית. ב.

הטענה ״האינדוקציה רציונלית״ היא טענה אנליטית. ג.

ניתן להוכיח כי עקרון האינדוקציה אמיתי. ד.

 על פי המפל ,מדוע קשה עד בלתי אפשרי להפריך היפותזה מדעית באופן ודאי? 8.

בגלל בעיית ההיפותזה החיצונית. א.

בגלל פרדוקס העורבים. ב.

משום שטיעון מהצורה מודוס טולנס הוא תקף. ג.

משום שטיעון מהצורה של חיוב המסקנה אינו תקף. ד.

 איזו טענה אינה הנחה ואינה מסקנה בפרדוקס העורבים שמציג המפל? 9.

גם פריטים שהם לא א ולא ב, יכולים לאשש את הטענה: כל א הוא ב. א.

גם פריטים שהם א ולא ב, יכולים לאשש את הטענה: כל א הוא ב. ב.

כל טענה כללית: כל א הוא ב, נתמכת על ידי מופע פרטי א שהוא גם ב. ג.

כל ראיה המאששת טענה כללית, מאששת גם כל טענה השקולה לה. ד.

אחת 10. מתיאוריה  יותר  להציג  ניתן  אוסף ראיות,  כל  עבור  כי  הסבורים  יש   
המתאימה לראיות. כיצה מכונה עמדה זו? 

ריאליזם מדעי. א.

תת היקבעות התיאוריה המדעית. ב.

אינסטרומנטליזם. ג.

אינדוקטיביזם צר. ד.
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 על פי המפל, מה היא מסקנה בחינה? 11.

טענה הנובעת לוגית מהיפותזה, טענה אותה ניתן לבחון אמפירית. א.

טענה הנובעת אמפירית מהיפותזה, טענה אותה ניתן לבחון לוגית. ב.

היפותזה הניתנת לבחינה אמפירית ישירה. ג.

היפותזה שלא ניתנת לבחינה אמפירית ישירה. ד.

 מה הוא פסוק האקספלנאנדום בהסבר מדעי, לדעתו של המפל? 12.

ארוע (פרטיקולרי) שהוא חלק מההסבר. א.

משפט המתאר ארוע (פרטיקולרי) שהוא חלק מההסבר. ב.

משפט המתאר את הארוע המוסבר. ג.

הארוע המוסבר. ד.

 

 מה היא דעתו של המפל על ישים תיאורטיים? 13.

הם קיימים ממש, למרות שאינם תצפיתיים. א.

הם קיימים ממש, וניתן לצפות בהם ישירות בעזרת מכשור. ב.

הם לא קיימים, אלא משמשים לפישוט של תופעות מורכבות. ג.

הם לא קיימים, אלא משמשים לנסח ניבויים תצפיתיים. ד.

 מה טוען פופר בנוגע לתיאוריה של אדלר, במאמר ״מדע: השערות והפרכות״? 14.

התיאוריה אינה נכונה. א.

התיאוריה אינה יעילה. ב.

התיאוריה אינה מדעית. ג.

כל התשובות שלעיל נכונות. ד.
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 מה היא קורובורציה של תיאוריה, על פי פופר? 15.

מדד המתאר את היכולת של תיאוריה לעמוד בבחינות אמפיריות. א.

מדד המתאר את היכולת של תיאוריה לעמוד בבחינות לוגיות. ב.

מידת ההתאמה בין תיאוריה לבין המציאות. ג.

מידת ההתאמה בין תיאוריה לבין תיאוריות אחרות מהתחום. ד.

 מה היא מסגרת עבודה מטאפיסית, לדעתו של פופר? 16.

תיאוריה שניתן להעמידה למבחנים אמפיריים שעשויים להפריכה. א.

תיאוריה שניתן להעמידה למבחנים אמפיריים שעשויים לאמתה. ב.

השערות כלליות ויסודיות לתחום חקר, שלא ניתנות לבחינה אמפירית. ג.

השערות כלליות ויסודיות לתחום חקר, שניתנות לבחינה אמפירית. ד.

 מה היא הביקורת שהוצגה בשיעור, על עקרון האימות של המשמעות? 17.

העקרון חסר חשיבות, על פי הסטנדרטים שהוא עצמו קובע. א.

העקרון חסר משמעות, על פי הסטנדרטים שהוא עצמו קובע. ב.

העקרון אינו פרקטי, על פי הסטנדרטים שהוא עצמו קובע. ג.

העקרון אינו אמיתי, על פי הסטנדרטים שהוא עצמו קובע. ד.

 מה מאפיין (בין היתר) פרדיגמה, לדעתו של קון? 18.

הישג חסר תקדים המאגד סביבו קבוצה משמעותית של מדענים שרואים א.
בו דגם לאיך לפעול בתחום. 

הישג חסר תקדים המאגד סביבו קבוצה גדולה של מדענים צעירים. ב.

הישג חסר תקדים, המצליח לפתור את כל החידות בתחום.  ג.

צירוף של א' ו-ג’. ד.
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 על איזו טענה מהבאות, קון אינו חולק? 19.

במהפיכה מדעית ישנו תהליך הצברי של ידע. א.

פרדיגמה ישנה היא מקרה פרטי של פרדיגמה חדשה. ב.

במסגרת המדע התקני, יש התקדמות. ג.

אסכולה היא זמנית, ותוחלף באסכולה אחרת בבוא העת בעוד ד.
שפרדיגמה היא קבועה ולא ניתנת להחלפה באחרת. 

 מה היא ביקורת פוזיטיביסטית על הטענה של קון, כי פרדיגמות לא ניתנות להשוואה? 20.

תיאוריות ישנות (כמו של ניוטון) הן לעיתים מקרים פרטיים של תיאוריות א.
חדשות (כמו של אינשטיין) וניתנות לגזירה מהן. 

תיאוריות חדשות (כמו של אינשטיין) הן לעיתים מקרים פרטיים של ב.
תיאוריות ישנות (כמו של ניוטון) וניתנות לגזירה מהן. 

יש פער קומוניקציה בין אסכולות שונות באותו תחום. ג.

יש פער קומוניקציה בין פרדיגמות שונות באותו התחום. ד.

 לדעתו של קון: 21.

נתוני החושים הם בסיס אובייקטיבי להכרעה בין פרדיגמות. א.

נתוני החושים אינם בסיס אובייקטיבי להכרעה בין פרדיגמות. ב.

פרדיגמה חדשה טובה יותר מפרדיגמה ישנה. ג.

פרדיגמה חדשה טובה פחות מפרדיגמה ישנה. ד.

 מה הוא  עקרון הסיבתיות, בתכנית החזקה בסוציולוגיה של הידע, על פי בלור? 22.

האמנה מדעית אינה רציונלית אלא נגזרת מהאמנה סיבתית. א.

האמנה מדעית חייבת בהסבר מדעי הפונה להיסטוריה הסיבתית שלה. ב.

הקשר הגילוי מחייב הסבר סיבתי. ג.

הקשר הצידוק מחייב הסבר סיבתי. ד.
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 עם איזו טענה מבין הבאות, יסכים בלור? 23.

רק אמונות אמיתיות דורשות הסבר סיבתי. א.

אמונות שקריות דורשות הסבר סיבתי בדיוק כמו אמונות אמיתיות. ב.

אמונות אמיתיות אינן דורשות הסבר סיבתי. ג.

אמונות רציונאליות לא דורשות הסבר סיבתי. ד.

 איזו טענה היא הנכונה, על פי הגדרת הידע של בלור? 24.

אין קשר הכרחי בין האמונה בטענה P לבין ידיעת הטענה P. א.

אין קשר הכרחי בין הקרדיביליות של (הסכמה על) הטענה P לבין ידיעת ב.
 .P הטענה

אין קשר הכרחי בין ערך האמת של הטענה P לבין ידיעת הטענה P. ג.

כל התשובות נכונות. ד.

 אחד מההבדלים בין הקשר הצידוק לבין הקשר הגילוי הוא: 25.

הקשר הצידוק סוציולוגי בעוד הקשר הגילוי הוא היסטורי. א.

הקשר הצידוק היסטורי בעוד הקשר הגילוי הוא סוציולוגי. ב.

הקשר הצידוק נורמטיבי בעוד שהקשר הגילוי תיאורי. ג.

הקשר הצידוק תיאורי בעוד שהקשר הגילוי נורמטיבי. ד.
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: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  
  
  
  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה
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חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 

www.bgu4u.co.il  

  161חדר , 1קומה , בית הסטודנט
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