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 الوحدة التعليمية الروبوتات  -مهمة ُملِخصة في علم الحاسوب

 2015תשע"ה,   

 

                                     : اسم المعلم/      :    لصفا           بالنجاح ل:

 الطالب االعزاء،

 التعليمية الروبوتاتامامكم مهمة ُملِخصة في علم الحاسوب الوحدة 

 إقرأوا بتمعن اقسام االمتحان واجيبوا على االسئلة بعناية  

 .امامكم درسان متتاليان 

  .قيمة كل سؤال بالدرجات ُمسجلة بعنوان كل سؤال 

  ،انسخوا باإلضافة لصفحة جداول المساعدة، ُمرفقة صفحة اجابات. في اخر المهمة 

من هذه المهمة للمكان المخصص لذلك في رقم الطالب/ة الظاهر في الصفحة االولى 

 )صفحة االجابات(. هذه الصفحة

صفحة االجابات عن المهمة وسجلوا اجوبتكم في صفحة االجابات. من  افصلوا

 الممكن نسخ االجوبة لصفحة االجابات بنهاية المهمة. 

  اكتبوها في المكان المخصص كتابة اجوبة او اكمال امرفي االسئلة التي تطلب ،

   لذلك.

  من بين مجموعة اجابات،  جوابا صحيحا واحدافي االسئلة التي تطلب اختيار

إن رغبتم بتغيير اجابتكم،  .الى جانبه  اختاروا الجواب بواسطة رسم االشارة

. اذا ، واختاروا اجابة اخرى بواسطة االشارة احذفوا االجابة السابقة هكذا:

 ألكثر من اجابة، تُعتبر االجابة خاطئة. اشرتم بواسطة 

  كلمات مهمة، انتبهوا لهذه الكلمات.تشديد و إبراز بمجموعة من االسئلة تم 

 قبل تسليم المهمة، افحصوا اجاباتكم جيدا، وصححوها حسب الحاجة.

 !بالنجاح
 

  

 מספר תלמיד/ה

 למילוי ע"י המורה
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 (درجة 15) 1 السؤال

 الخواريزم سطراً: ينقص كود ( الذي لمامكم. תסריטطالب الخواريزم ) 5تلقى 

1. ____   محركL  

2. 50   محركR 

 (5) انتظر .3

 Lمحرك   0المعطى الناقص بالطريقة التالية:   مريم اكملت

 Lمحرك   25المعطى الناقص بالطريقة التالية:    يوسف اكمل

  Lمحرك   -50المعطى الناقص بالطريقة التالية:   رامي اكمل

 Lمحرك   50المعطى الناقص بالطريقة التالية:   امير اكمل

 Lمحرك   75المعطى الناقص بالطريقة التالية:   ميرة اكملت

 اذا اردنا من الروبوت السير بشكل مستقيم، نختار خواريزم:__________.  . أ

 ، نختار خواريزم:_______. ِرجل  اذا اردنا من الروبوت االنعطاف حول محور . ب

 بشكل قوس ، نختار خواريزم:__________. يميناً  الروبوت االنعطافاذا اردنا من  . ت

 بشكل قوس، نختار خواريزم:__________.يساراً  اذا اردنا من الروبوت االنعطاف . ث

 اذا اردنا من الروبوت الدوران في مكانه، نختار خواريزم:__________. . ج
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  (درجة 15) 2 السؤال

 .وفي مركزه ُوضع روبوت ،سطحا ابيضايصف التخطيط الذي امامكم 

 .سم 10عد الروبوت عن الحائط بُ 

مجس تمييز  عيدهامثل القيمة التي يُ يُ ايضا و  ،10 ( عدالبُ أي ) distanceقيمة المتغير 

 .في مقدمة الروبوت لمجس موضوع  اهذا  .بالسنتيمترات البُعد(مجس ) االغراض

 .3وقيمته  xوايضاً، ُمعطى المتغير 

سيتنفذ، و  الشرط  في حالة ان   trueلوا ج  التالية، س   ألقسامكل واحد من البالنسبة 

false خالف ذلك. 

 نتيجة شرط 

   Lم جس=  1  . أ

  (distance < 5 )   او(  R  =0م جس)   . ب

  ((x > 3   وايضا(  Rم جس=  Lم جس)   . ت

  (  (distance > 20 او(  Lم جس  ≠0)   او(  x ≠ 3)   . ث

  (  distance + 15 > x +20) وايضا(x=3)   . ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 حائط

 سم 10
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 ( درجات 8) 3 السؤال

 . ِعدة مواقعوالذي يحوي  تنزه، مع اصدقائه بالتنزه في المُ  روبوتُ  اتفق

للموقع، يتم الضغط على مجس   الروبوت عند وصول. في الرسم الذي امامكم ةتنزه موصوفخارطة المُ 

 .اللمس التابع له

 .اصغر من البعد بين مجسا الضوء الموجودة على الروبوت المساراتِ  رضُ ع  

 

 

         
           

 موقع الغابة موقع التزلج   موقع االوالد موقع التحديات 

           
 مدخل 

 المتنزه
          

          

          
 :نفذ الروبوت البرنامج التالييُ 

1. 100 ُمحركL   

2. 100 ُمحركR  

3. x 0  (متغير ي ُعد ً عدد االنعطافات.) 

 لمسا_م جس=  0 نفذ طالما  .4

 ( x = 2 ) وايضا(  Rم جس=  0)  اذا .4.1

4.1.1. 100-  ُمحركR 

 (5) نتظرإ .4.1.2

4.1.3. 100   ُمحركR 

 ( x < 2)  وايضا(  Rم جس=  0)  اذا .4.2

4.2.1. x  x + 1 

للمسار االسود الذي  حتي يُصبح غير ُمالمس  بالسير  الروبوتر تمسي(   ) 2)  إنتظر .4.2.2

 (يسير عليه

 ?  البرنامج ألي موقع سيصل الروبوت بنهاية تنفيذ

 .موقع التحدياتل . أ

 .موقع االوالدل . ب

 .موقع التزلجل . ت

 . لموقع الغابة . ث
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 (درجة 12)  4 السؤال

 : امامكم برنامج كتبه يوسف

1. time 1 (متغير يشير للمدة الزمنية) 

2. 100  ُمحركR 

3. 100 ُمحركL 

 مرات 4 ن فِذ .4

 (time) إنتظر  .4.1

4.2.  100- ُمحركL 

 (5) إنتظر  .4.3

4.4.  100 ُمحركL 

4.5. time  time + 1 

 (1) إنتظر .5

6. 0 ُمحركR 

7. 0 ُمحركL 

  كما هو موصوف في الرسم.في بداية البرنامج، يتوجه الروبوت نحو اليمين، 

 سم. 5هو  طول الضلع لكل خانة ُمربعة

نوا الخانات التي سيُمر بها الروبوت(.الروبوت  لكهاُرسموا المسار الذي سيس  )لو 
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 (درجة 13) 5 السؤال

بحيث ان كل روبوت  ، كما هو موصوف  في الرسم الذي امامكم.سم 50دان عن بعضهما روبوتان ي بعُ 

  .عند التقاء الروبوتان يُضغط لكليهما مجسا اللمس. يقف وظهره للروبوت اآلخر

 

 

 

 

55 

 

 

 

 : نفس الوقتب كال الروبوتانيُشغل البرنامج التالي في 

 0= لمس ا_م جس نفذ طالما   .1

1.1. 100- ُمحركL 

1.2. 100-   ُمحركR 

2. 0  ُمحركL 

3. 0 ُمحركR 

 

 __________________________?  بعد كم ثانية سيلتقي الروبوتان . أ

 : أكِملوا . ب

  . )احيطوا االجابة الصحيح( بدائرة ُمغلقة/ بدائرة مفتوحةهو برنامج البرنامج الذي يُنفذه الروبوتان 

 

          إشرحوا باختصار

             

 
 (درجات 6) 6 السؤال

 وتنعكس صورته بها.سم من المرآة يوجد روبوت، 20على بُعد 

 .موجوُد في مقدمة الروبوت (عدالبُ  م جس) تمييز االغراض م جس

 ?  سيُرجع مجس البعد في هذه الحالة بالسنتمترات اية قيمة

 .، البُعد من المرآةسم 20 . أ

 .البعد من الصورة الُمنعكسة في المرآة ،سم 40 . ب

 .القصوى للمجسلن يُمي ز المجس اي غرض، وسيُرجع القيمة  . ت

 .سم 0 . ث

         إشرحوا باختصار

             

 ס"מ 50
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 (درجة 12) 7 السؤال

  م هنالك مسار اسود الذي يتتبعه الروبوت.في الرسم الذي امامك

 البرنامج الذي امامكم، وساعدوا الروبوت بالوصول ألصدقائه. أكملوا

 يتجه لألعلى )كما هو موصوف في الرسم(.في اسفل المسار و بوت موجود  الروفي بداية البرنامج، 

 مجسا الضوء.البعد بين عرض خط المسار اصغر من 

 

 

         

         

         

          

          

          

          

          

          

1.  100 ُمحركR 

2. 100 ُمحركL 

 (Lم جس=  1) او R)م جس=  1) نفذ طالما .3

  Rم جس=  0 اذا .3.1

 (احيطوا بدائرة االمكانية المالئمة)   Lُمحرك/ Rُمحرك=  -100 .3.1.1

 (اكملوا(       ) ____)  إنتظر .3.1.2

 Lُمحرك/ Rُمحرك= 100 .3.1.3

  Lم جس=  0  إذا  .3.2

 (احيطوا بدائرة االمكانية المالئمة)   Lُمحرك/ Rُمحرك=  -100 .3.2.1

 (اكملوا(        ) ____)   إنتظر .3.2.2

 (احيطوا بدائرة االمكانية المالئمة) Lُمحرك/ Rُمحرك= 100 .3.2.3

4. 0 ُمحركR 

5. 0 ُمحركL 

 "!PLAY WITH ME"  اطبع .6
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 (درجة 13) 8 السؤال

 في البرنامج الذي امامكم، ي ُعد  الروبوت عدد الخانات السوداء التي مر  بها.

 سم. 20في السطح الُمعطى  )سوداء او بيضاء(  طول وعرض كل خانة

 ويتجه لليمين، كما هو موصوُف في الرسم. الروبوت موجوُد في مركز السطحفي بداية البرنامج، 

 تتبعوا مجرى تنفيذ البرنامج بواسطة الجدول الُمرفق.

ة بحرف مختلف:كل خانة   تتبع مجرى تنفيذ خطوات البرنامج.  لكم تسهللُوضعت هذه االحرف   ُمميَّز 

 الروبوت. مجسات وال تتأثر بها 

E D C B A 

J I H G F 

O N M L K 

T S R Q P 

Y X W V U 

1. counter  0 (د الخانات السوداء التي مر  بها الروبوتدمتغير يُعد  ع) 

 مرات 4 نفذ .2

2.1. 100  ُمحركR  

2.2. 100  ُمحركL  

 (4) إنتظر .2.3

  Rم جس=  0 إذا .2.4

2.4.1. counter  counter+1 

2.4.2. 100-   ُمحركR  

 (5) إنتظر .2.4.3

3.  0 ُمحركR  

4.   0 ُمحركL  

 counter اطبع .5

رقم 

 المرة
counter م جسR 

 :شرط

  Rم جس=  0 إذا

لوا)  (true/falseس ج 

الخانة التي 

سيكون بها 

الروبوت بانتهاء 

 المرة. هذه 

بعد اتجاه ُمقدمة الروبوت 

نهاية هذه المرة )يمين، 

 يسار، ألعلى، ألسفل( 

↓→↑← 

      التمهيد

1      

2      

3      

4      
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 (درجات 6) 8 السؤال

  تُحب مريم ُشرب الشاي. الباردة في ايام الشتاء 

 درجة مئوية. 80على االكثر  هعندما تكون درجة حرارت الشاي ممري تشرب

 مجس  يُظهر ، والشاي يستشعر حرارة الذيووصلته لروبوت  انالوغي، مجس حرارة شترتالذلك 

       +(،100( ل )-100)الدرجات المئوية في المجال بدرجة الحرارة  الحرارة 

  الشاي البدء برشفتريد مريم من الروبوت اخبارها متى تستطيع 

 اكملوا برنامج مريم، لتحضير الشاي في ايام الشتاء الباردة: . أ

 

 = (او : <, > اكملوا) الحرارة _م جس____   80  نفذ طالما .1

 الحرارة. م جس اطبع قيمة  1.1

 للشرب!"الشاي جاهز "اطبع،  .2

حتى تُصبح ، تُحب مريم ُشرب الشاي البارد، بحيث تُضيف الماء البارد الصيف الحارةفي ايام  . ب

 درجة مئوية. 20درجة الحرارة على االكثر 

 بعد إضافة الماء البارد تقوم مريم بخلطة لتُصبح درجة الحرارة موحدة في كل الكأس.

 الصيف: لتحضير الشاي في ايام االضافي،  اكملوا برنامج مريم

 (اكملوا)___  ____________  طالمانفذ  .1

 الحرارة_م جس اطبع قيمة  1.1

!"للشرباطبع، "الشاي جاهز  .2
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 1 السؤال

 __________ . أ

 __________ . ب

 __________ . ت

 __________ . ث

 __________ . ج

  2 السؤال

 __________ . أ

 __________ . ب

 __________ . ت

 __________ . ث

 __________ . ج

 
 3 السؤال

 ث    ت    ب   أ

 

 4 السؤال

          

          

          

          

     

 

    

          

          

          

          

          

 

 

 5 السؤال

 . ثواني_________    بعد . أ

.  بدائرة ُمغلقة/ بدائرة مفتوحةبرنامج  يُنفذالروبوت  . ب

 : إشرحوا باختصار

 

 

 6 السؤال  

 ث    ت    ب   أ

 :الشرح

________________________________________

________________________________________ 

 (التتمة في الصفحة التالية)

الوحدة   -مهمة ُملِخصة في علم الحاسوب

 التعليمية الروبوتات

 اجابات، صفحة 2015תשע"ה,   

 

    סמל בית ספר 

     /התלמיד מס'
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 7 السؤال

  Lالمحرك/ Rالمحرك=  -100 3.1.1

 ) ____(        انتظر 3.1.2

  Lالمحرك/  Rالمحرك=  100 3.1.2

 

  Lالمحرك/  Rالمحرك=   -100 3.2.1

 ) ____(        انتظر 3.2.2

 Lالمحرك/  Rالمحرك=  100 3.2.3

 
 

 8 السؤال

رقم 

 المرة
counter م جسR 

 :شرط

  Rم جس=  0 إذا

لوا)  (true/falseس ج 

الخانة التي سيكون بها 

الروبوت بانتهاء هذه 

 المرة. 

اتجاه ُمقدمة الروبوت بعد 

نهاية هذه المرة )يمين، 

 يسار، ألعلى، ألسفل( 

↓→↑← 

      التمهيد

1      

2      

3      

4      
 

 9 السؤال

 : <, > או = (اكملوا)   مجس_الحرارة____   80.     1 (א

 (اكملوا)____________   نفذ طالما.    1 (ב

 


