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 לכתיבת פוסטר מדעי ומחוון הנחיות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סמל  

 ביה"ס 

 ר ק ח ה    ת  ל א ש

 רקע מדעי 

תיאור הטבלה/גרף  

 במילים 



 

 

 

קריטריון  
 להערכה

טווח  פירוט/הסבר 
 ניקוד 

הערות 
 המורה 

 ציון 

מעניין או מצחיק   ,משפט מקורי שם העבודה
 לנושא העבודה הרלוונטי 

0-5   

שאלת חקר המנוסחת נכון מדעית   שאלת החקר 
 רם מושפע וגוהקושרת בין גורם משפיע ל

0-5   

 מבוא

פתיח שמכניס את הקורא  משפט   •
 לנושא העבודה

 ר החק הציגו את מטרה/מטרות •

הציגו את התופעה / הבעיה  •
 והתייחסו לחשיבותה

כתבו מדוע בחרתם לחקור  •
 זו תופעה/בעיה

0-10   

 רקע מדעי

אשר יסייע לקורא מדעי תיאור  •
להבין את התופעה/הבעיה ואת הקשר 

ויים נים שעששום בינה לבין גורמי
 .להשפיע עליה

 הרקע המדעי יתבסס על מידע •
שעיבדתם ממקורות מידע עדכניים  

  .ומגוונים

 מונחים מקצועייםבהירו ה •

0-20   

 נובעת משאלת החקר • השערת החקר

 מנומקת ומבוססת על ידע מדעי  •

0-10   

שיטת 
תהליך /המחקר

 הניסוי 

 :תארו את מערך החקר שביצעתם •
חשוב להדגיש את   -בתכנון ניסוי מבוקר 

קבועים,  דרת הגורמים המשתנים וההג
               .הבקרה והחזרות ,פוליםהטי

חשוב  -בתכנון תצפית השוואתית 
להדגיש את הגדרת הגורמים המשתנים,  

התנאים השווים   ,נקודות התצפית
 .והחזרות

את מהלך החקר בקצרה ציגו  ה •
שביצעתם, פרטו את הכלים ששימשו  

ציוד,  ,החקר חומריםאתכם לביצוע 
 .הממצאיםואת דרך איסוף   נתונים

0-15   



:התחילו בניסוח שיחבר את  לצההמ
הקורא אל השערת החקר: "על מנת  

לבדוק את השערת החקר תכננו ניסוי/ 
 ......תצפית שבודקים

 ממצאים

הציגו את התוצאות שעיבדתם   •
  גרפיםסיכום ו טבלאותבאמצעות 

 מתאימים

 לוו אותם בכותרות ברורות ומדויקות.  •

במידת הצורך, שלבו תרשימים או   •
לאורך  תצלומים של הממצאים

 .התהליך

הוסיפו תיאור מילולי מתחת לכל טבלת  •
 .סיכום, גרף, תרשים או תצלום

התחילו בניסוח המחבר בין  
הניסוי/תצפית לתוצאות: 

 ..... בניסוי/תצפית שערכנו בדקנו
מים התוצאות מוצגות בתצלו

 .....'מסמס'...בטבלאות מס'...ובגרפים 
 ... תוצאות הניסוי/תצפית מראות ש 

0-15   

 מסקנות ודיון 

מסקנות מדעיות, מדויקות   נסחו •
ומבוססות על מימצאים רלוונטיים 

 מתוך הסכום של כלל הממצאים 

שהוא  כתבו את הדיון במסקנות ובדקו •
 :כולל את הרכיבים הבאים

סקנה,  א. ניסוח הסבר המדעי למ
על המתבסס על ידע מדעי קודם ו

 .מקורות המידע שהצגתם במבוא
ב. בדיקה האם המסקנות תומכות  
 .בהשערת החקר או מפריכות אותה

ג. התייחסות למשמעות המסקנות אליהן 
הגעתם ולתרומתן להבנת התופעה או  
 .הבעיה שחקרתם ומשמעותן היישומית

כתבו באיזה כיוון הייתם ממליצים  •
 תהליך החקר להמשיך את 

מתם בתהליך מה למדתם ובמה נתר •
איזה ידע מדעי חדש רכשתם, אלו  .כולו

מיומנויות רכשתם, מה למדתם על  
 .עצמכם כתלמידים

0-10   

   0-5 :  הגשת העבודה במועד הנדרש עמידה בזמנים 



 אסטטיקה

הקפדה על הקלדה מדוייקת   •
 ואחידה 

 כותרות ברורות  •

 עיצוב נקי, מסודר ומכובד  •

 ת ומקוריות בהגשהצבעוניו •

0-5   

 


