
נאוהותמםעדינה שינפלדמבוסס על מצגות של 





?מהי מסקנה

?כיצד כותבים מסקנות



התוצאותמסקנות הן הכללה של 

.  לענות על שאלת החקרמטרתה של המסקנה היא –
כפי , לכן על המסקנה להתייחס לקשר בין שני המשתנים שנבדקו בניסוי

.שמתקבל על פי  התוצאות

.  המציעה כלל שניתן להסיק מהתוצאותקצרהקביעה -מסקנות בנויות כטיעון –
.המציע הסבר להכללהנימוק

מהווה תיאור יש להקפיד שמסקנה מתייחסת לקשר בין המשתנים אינה –
.בלבדהתוצאות 

ניתן להסיק מסקנות על שיטות , בנוסף למסקנה המבוססת על התוצאות–
.העבודה והמדידה ששימשו בניסוי

המסקנות להתייחס בצורה עניינית למידת התמיכה של לאחר המסקנות יש –
.  בהשערה



בשלולית  הגרף שלפניכם מתאר את השינויים החלים בתכולת החמצן 

.בשעות שונות של  היממהחורף  

בגרףאת שאלת המחקר שתוצאותיה מתוארות נסחו . א

?בגרףשניתן להסיק מן התוצאות המוצגות מסקנות /מהי המסקנה. ב



היא נוצרת מערבוב של ברזל עם כמות קטנה של  , פלדה חזקה יותר מברזל

במפעל ליצור פלדה הוחלט לייצר פלדה חדשה בעלת חוזק רב יותר . פחמן

.מזו המצויה כיום בשוק

במפעל שיערו שככל שאחוז הפחמן  

.חוזק הפלדה יגדל, בפלדה יעלה

כדי לבדוק את השערתם הם ערכו  

ניסוי שבו הם יצרו פלדות שונות  

.מערבוב ברזל עם אחוזי פחמן שונים

:טבלה ובה מוצגות התוצאותלפניכם 

חוזק פלדה
[יחידות חוזק יחסי]

פחמן בפלדהאחוז

50 0.2

70 0.6

100 1.1

90 1.2

80 1.4



.תלויוהמשתנה הבלתי תלוי זהו את ה. שאלת החקרנסחו את . א

?  מהניסויהמסקנהמהי -ענו על סמך התוצאות המוצגות בטבלה . ב

נמקו? (פיזור או עמודות)המתאים לשאלת החקר סוג הגרף מהו . ג

חוזק פלדה
[יחידות חוזק יחסי]

פחמן בפלדהאחוז

50 0.2

70 0.6

100 1.1

90 1.2

80 1.4



.לגרף וכותרות לציריםכותרתהוסיפו . ד

?  מהניסוימהי המסקנה -בגרף ענו על סמך התוצאות המוצגות . ה

?שונות מאלו המוצגות בטבלה/האם ישנן מסקנות נוספות
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:נבנה הגרףמנתוני הטבלה 



.  וויטמיניםמינרלים , חלבונים וסוכרים, שומנים: חלב פרה מכיל את כל אבות המזון

סוכר  )חיידקים הופכים את הלקטוז : עלול להחמיץחלב טרי שנשאר באוויר הפתוח 

.אשר שוקעים, החלבוניםמסיסות בחלב יורד כמו גם pHה־, לקטיתלחומצה ( החלב

-SCNיוני השיטות למניעת החמצה של חלב מבוססת על תגובה בין אחת 
(aq)

-OSCNיוני במהלך התגובה נוצרים . לתמיסת מי חמצן
(aq) חיידקיםהקוטלים.

.תיאור של מחקר שעסק במניעת החמצה של חלבלפניך 

.  ליטר1כל דגימה בנפח , דגימות של חלב טרי20נלקחו במחקר 

KSCN(s)הוסיפו a1-a20ולדגימות , bו־aכלים אשר באותיות לשני דגימה כל חילקו 

.  30oCשל הוחזקו בטמפרטורה הדגימות .  מי חמצןותמיסת 

:  הנוסחההדגימות קבעו את אחוז החומצה בחלב על פי בכל 

לקטית.תקינהנחשבת 0.2%־ החומצה בחלב נמוך מאחוז  חומצה של מסה

חלב גרם 𝟏𝟎𝟎
∙ 𝟏𝟎𝟎%



.לפניך תיאור של מחקר שעסק במניעת החמצה של חלב

.  ליטר1כל דגימה בנפח , דגימות של חלב טרי20במחקר נלקחו 

KSCN(s)הוסיפו a1-a20ולדגימות , bו־aחילקו כל דגימה לשני כלים אשר באותיות 

.  30oCהדגימות הוחזקו בטמפרטורה של .  ותמיסת מי חמצן

:תוצאות המחקר

?  מהי שאלת החקר במחקר המתואר בקטע. א

?b1-b20למה שימשו דגימות . ב

.ציין שני גורמים שנשמרו קבועים במחקר. ג



:על בסיס נתוני הטבלה נבנו הגרפים הבאים

?מהו הגרף המתאים לשאלת החקר. ד

?מהי הכותרת של הגרף. ה

.המחקררשום מסקנה אחת שאפשר להסיק מתוצאות . ו
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[שעות]משך החזקת הדגימות 
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