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 ,יקרים תלמידים

 .במדעי המחשב משימה לפניכם

 .שאלותל לב בתשומתוענו  משימהפריטי ה את בעיון ִקְראּו 

כולל שאלות אלגוריתמיות ושאלות במבוא לרובוטיקה.  משימהה 

עליכם לענות על השאלות המתאימות לנושאים אותם למדתם. )על פי 

נקודות, אך הציון  011-יותר מ משימה. ניתן לצבור בהנחיית המורה(

 נקודות( 001. )ברובוטיקה ניתן לצבור עד 011לא יעלה על 

 נקודות. 22וערכה  !חובההינה שאלת  2שאלה  

 נקודות 2ערך כל שאלה או סעיף רב ברירה הינו בפרק הרובוטיקה  

 נקודות  22הינו  01ערך שאלה 

ודף  ריכוז הפעולות בסקראצ'תשובות, דף מצורף דף  משימהבסוף ה 

 .משימההרובוט אליו מתייחסת ה

להעתיק . אפשר וענו בדף זה משימהאת דף התשובות מה הפרידו

 .משימהאת תשובותיכם לדף זה בסיום ה

 , כתבו אותה במקוםתשובה לכתובבשאלות שבהן אתם נדרשים  

 המיועד לכך.  

 כמה מבין אחת נכונה תשובה לבחורבשאלות שבהן אתם נדרשים  

 .  , בחרו את התשובה וסמנו ליָדהתשובות

שסימנתם  אם אתם רוצים לתקן את תשובתכם, מחקו את התשובה 

 .תשובה אחרת ליד , וסמנו כך: 

 יותר מתשובה אחת, התשובה תיחשב שגויה. ליד אם תסמנו  

 מילים חשובות. שימו לב למילים אלה. הודגשובחלק מן השאלות  

ְדקּו היטב את תשובותיכם,, משימהלפני מסירת ה  ותקנו לפי הצורך. בִּ

 !בהצלחה
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 אלגוריתמיקה -חלק א 

 מצוין ליד מספר השאלה.ניקוד כל שאלה 
 הינה שאלת חובה! 2שאלה 

 נקודות( 16) 1 שאלה

 לפניכם תסריט:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
עקבו בעזרת טבלת מעקב אחר ביצוע האלגוריתם או התסריט ורשמו מה יהיה הפלט עבור 

 .falseאו  true. בכל סיבוב לולאה יש לציין בתנאי 8 ,3 ,1 ,10הקלט )משמשאל לימין( 

 num>k num k pulתנאי  אמור
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 שאלת חובה!!! נקודות( 22) 2 שאלה

באולימפיאדה מתקיימת תחרות הנקראת "קרב רב", שבה כל משתתף מתחרה בכמה מקצועות 
 מקצועות ספורט.  7-מקצועות ונשים מתחרות ב 01-ספורט. גברים מתחרים ב

כל משתתף מקבל ציון בכל אחד מהמקצועות וציונו הסופי הוא סכום כל הציונים שקיבל בכל 
 מקצועות שהתחרה בהם. 

עבור אישה ואת   Fעבור גבר ואת התו   Mנתון תסריט הקולט עבור משתתף יחיד את התו 
הציונים שקיבל משתתף במקצועות שהתחרה בהם. התסריט יחשב את ציונו הסופי של 

 וידפיס ציון זה.המשתתף 

 

 את הפקודות.  השלימובתסריט חסרות מספר פקודות, 
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 נקודות( 12) 3 שאלה

 קטע תכנית אותו כתבה אמירה: לפניכם .א

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 __________ AAתאמר הדמות נתון קלט שעבורו  numעבור בחרו  .0

 __________ BBתאמר הדמות נתון קלט שעבורו  numעבור בחרו  .2

 __________ CCתאמר הדמות נתון קלט שעבורו  numעבור בחרו  .3

ה את אותה המשימה שמבצע הקטע שכתבמרים כתבה קטע תכנית אחר המבצע  .ב

 . השלימו את הוראות ההדפסה.אמוראמירה. בקטע נשמטו הוראות 
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 נקודות( 12) 4 שאלה
 קטע התסריט שלפניכם אמור לקלוט מספרים חיוביים ולהדפיס את הממוצע שלהם. 

 הקטע יקלוט לפחות מספר חיובי אחד. 

 ביצוע הקטע יסתיים כאשר ייקלט מספר קטן מאפס או שווה לו. 

 בקטע התכנית נפלה שגיאה והקטע אינו מבצע את הנדרש. 

 ציינו מהי השגיאה ותקנו אותה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהי הטעות: _______________________________________________________

 ____________________________________________________כיצד יש לתקנה:  
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 נקודות( 12) 2 שאלה
 לפניכם שני תסריטים: 

 תסריט שני תסריט ראשון

 

 

 )סמן את התשובה הנכונה(: א-תסריטמה מבצע  .א

0  אינו מדפיס דבר שכן תנאי הכניסה ללולאה אינו מתקיים 

2  011-ל 2 מדפיס את כל המספרים הזוגיים בין 

3   011-ל 2מדפיס את כל המספרים בין 

4 011-ל 2זוגיים בין -מדפיס את כל המספרים האי 

 

 )סמן את התשובה הנכונה(: ב-תסריטמה מבצע  .ב

0  אינו מדפיס דבר שכן תנאי הכניסה ללולאה אינו מתקיים 

2   011-ל 2מדפיס את כל המספרים הזוגיים בין 

3   011-ל 2מדפיס את כל המספרים בין 

4 011-ל 2זוגיים בין -מדפיס את כל המספרים האי 

 

 משימהענו על השאלה בדף המיועד לכך בסוף ה נקודות( 20) – 6 שאלה
מתקנים המסודרים  4דמות החתול נמצאת בפארק שעשועים ובו 

בצורת ריבוע ומתוארים כריבועים שחורים )ראו תרשים משמאל(.  

שגורם לחתול לטייל בין ארבעת המתקנים בזה אחר זה. תסריט  כתבו

שניות וימשיך למתקן הבא. בסיום יחזור  3בכל מתקן ישהה החתול 

 החתול לנקודה למתקן ממנו התחיל. 

 יש להשתמש בהוראה                               .
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 מבוא לרובוטיקה –חלק ב 

 .משימהבסוף הזו נתייחס לרובוט המתואר בדף המצורף  משימהב

 . מהי מערכת?7

0  מערכת כלי דם 

2  מכלול של רכיבים הפועלים במשותף לשם השגת מטרה מסוימת 

3  מערכת טכנולוגית 
4 אוסף של רכיבים שהורכבו בידי אדם כדי להשיג מטרה משותפת 

 . מהו מנוע חשמלי?8

0  לאנרגיה חשמלית תמכונה הממירה אנרגיה מכאני 

2   לאנרגיה מכאנית תהממירה אנרגיה מכאנימכונה 

3  לאנרגיה מכאנית מכונה הממירה אנרגיה חשמלית 

4 לאנרגיה חשמלית מכונה הממירה אנרגיה חשמלית 

 דיגטלי?  אור. מהו הקלט ומהו הפלט עבור חיישן 9

0   לוגי 0או  1הקלט הוא רמת האור והפלט הוא 

2   המציין מרחקהקלט הוא אות חשמלי והפלט הוא מידע 

3  הקלט הוא רמת האור והפלט הוא צפצוף 

4 הקלט הוא מידע המציין את המרחק בין החיישן למטרה והפלט הוא אות חשמלי 

שני המנועים מקבלים פקודה לתנועה לאותו כיוון ובאותה מהירות. מה מבצע . במידה ו10
 הרובוט?

0   במקוםפניה ימינה או שמאלה 

2  עוצר במקום 

3  מבצע נסיעה קדימה 

4 מבצע נסיעה אחורה 

. אילו מהדוגמאות הבאות מתארות מערכת בקרה בחוג פתוח? )ניתן לסמן יותר מתשובה 11
 אחת(

0  תאורת רחוב 

2  תנור חימום הכולל חיישן טמפרטורה שמודד את חלל התנור 

3  מערכת רמזורים הכוללת חיישן זיהוי רכב  

4  בחיישניםרובוט הפועל ללא שימוש 
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 . לרובוט הוטענה תכנית למעקב אחר קו. 12
  מזהה לבן? 2מזהה שחור וחיישן 0כאשר הרובוט נוסע קדימה, מה עליו לבצע כאשר חיישן

0  הרובוט סטה ימינה ולכן יש להפנותו שמאלה 

2  הרובוט סטה שמאלה ולכן יש להחזירו ימינה 

3   ולהפנותו ימינההרובוט סטה ימינה ולכן יש להמשיך 

4 הרובוט סטה שמאלה ולכן יש להמשיך ולהפנותו שמאלה 

על המסלול ההיקפי  הרובוטלהסיע את  מעוניים . אנו13

 הבא, כך שיבצע הקפות בכיוון השעון:

 

 

 ?2ולבן בערוץ 0מה על הרובוט לבצע כאשר הוא מזהה לבן בערוץ 

0  לנסות להתחבר אליוואז , לנסוע קדימה על אשר הוא יזהה קו שחור 

2  ואז לנסות להתחבר אליו, לנסוע לאחור עד אשר הוא יזהה קו שחור 

3   לא ניתן לדעת מה מיקום הרובוט " לבן-לבן"במצב  -עליו לעצור ולהודיע על כשלון

 ומה כיוונו ביחס למסלול

4 לפנות שמאלה עד אשר הוא יזהה קו שחור 

 . לפניכם התכנית התכנית הבאה:04

 במהירות מרבית 2את מנועהנע 

 שניות 3המתן 

 שניות, במידה והתכנית נטענה לרובוט? 5לאחר  2מה יהיה מצב מנוע

0  לא מסתובב 

2  מסתובב לאט עד לעצירה 

3  מסתובב במהירות מרבית 

4 לא מוגדר 
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. שני רובוטים נוסעים על המשטח הבא. כל אחד מתחיל בנקודת ההתחלה שבצד אחר 15

 :. הניחו כי שני הרובוטים נוסעים כל אחד על המסלול שלו, ללא פניותשל המשטח

 

 

 

 

 

בכדי למנוע תאונה. כיוון השידור של הרמזורים  1,2,3,4רמזורים נמצאים בעמדות 

 מסומן על ידי חץ. כיצד צריכים לפעול הרמזורים בצומת בכדי למנוע תאונה?

0   אדום.  0ירוק רמזור  3אדום, וכשרמזור  3ירוק רמזור  0כשרמזור 

2   אדום.  2ירוק רמזור  4אדום, וכשרמזור  4ירוק רמזור  2כשרמזור 

3   אדום.  0ירוק רמזור  2אדום, וכשרמזור  2ירוק רמזור  0כשרמזור 

4 ,כל השאר אדומים. כאשר רמזור אחד מהארבעה ירוק 
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. יוסף קיבל במתנה מהדוד אברהם, רובוט שהגיע עם תכנית טעונה המדליקה את .  א16

 יחיד הרובוט הגיע עם חיישן אורהנורית בכל פעם שהרובוט נמצא מעל קו שחור. 

 לרובוט? נטענה. איזו תכנית 0המחובר לערוץ

1  כל עוד אמת 
 1קורא ערך  0אם ערוץ   

 נורית דלוקה       
 אחרת   

 נורית כבויה       
 

2  כל עוד אמת 
 אם הנורית כבויה   

 0קורא ערך  0ערוץ       
 אחרת   

 1קורא ערך  0ערוץ       
 

3  כל עוד אמת 
 1קורא ערך  2אם ערוץ   

 נורית דלוקה       
 אחרת   

 נורית כבויה       
 

4  כל עוד אמת 
 1קורא ערך  0אם ערוץ   

 נורית דלוקה          
 

 ב. מה יתבצע לו התכנית שתוטען לרובוט תהיה:       

X   0הערך שקורא ערוץ  

מצב הנורית               X 

 

 תופעל כשהרובוט יזהה על קו שחור ותכבה כאשר הנורית , על פי התכנית

 הרובוט יזהה קו לבן לחוץ

2   על פי התכנית, הנורית תופעל בהתאם לערך הקו בתחילת ההפעלה של

 ולאחר מכן ערכה יישאר קבוע, הרובוט

3  0אין קשר בין הנורית לערוץ 

4 על פי התכנית, הנורית תדלק תמיד 
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 מחובר ישירות למנוע חשמלי ונע ימינה.  0שלושה גלגלי שיניים כאשר גלגל  לפניכם. 17

 

 

 

 

 

 

 איזה מהגלגלים יסתובב הכי מהר? .א

0   0גלגל 

2   2גלגל 

3   3גלגל 

4  כל הגלגלים יסתובבו באותה מהירות 

 ?3מהו הכיוון של גלגל  .ב

0   0זהה לכיוון של גלגל 

2   2גלגל זהה לכיוון של 

3   0מנוגד לכיוון של גלגל 

4  הגלגל לא יסתובב 

 

  

1 
2 
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לפניכם משטח עליו נע הרובוט. על המשטח מצוייר קו דק  . 18
)דק הרבה יותר מהרווח בין שני החיישנים(. חיישני האור 

 של הרובוט נמצאים משני צידי הקו.

 .באופן מדויקנע קדימה ישר  הניחו כי הרובוט

 הגורמת לרובוט להסתובב ימינה במקום כתבו מתודה .א
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כתבו תכנית שמטרתה לגרום לרובוט לעקוב אחר הקו ולבצע סיבוב שלם )עם כיוון  .ב
  השעון( ולחזור למקומו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תכנית זו משלבת בקרה במעגל פתוח ובקרה במעגל סגור.  .ג

(i) בקרה במעגל פתוח?  היכן בתכנית באה לידי ביטוי     

(ii) בקרה במעגל סגור ?  היכן בתכנית באה לידי ביטוי     

   

' הייתה נכונה, גם ללא ההנחה כי הרובוט נע קדימה באופן בהאם התכנית שכתבתם בסעיף  .ד

 מדויק. נמקו!

             

            

              

 בהצלחה!!!

 



 משרד החינוך
 מנהל מדע וטכנולוגיה

 מדעי המחשב הוראת הפיקוח על

 04 'ח כיתה ,  מדעי המחשב, 2102תשע"ב   מסכמת משימהדוגמה ל

 8108ח' , תשע"ב  מסכמת משימה -המחשב מדעי 

 דף תשובות
 

0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. 0 .      6 .      

2 .      1 .      

2 .      8 .      

2 .      9 .      

5 .      

        . 0א.   .3

2 .        

3 .        

        .  0 ב.

2 .        

3 .        

           הטעות:  .4

           התיקון: 

     2     3     4  1א.        .5

     2     3     4  1    .   ב

 ד

6. (0 )      (2 )     

(2 )      (2 )     

(5 )      (6 )     

(1 )      (8 )     

 

 ענו על השאלה בדף הבא .7

 num>k num k Pulתנאי  אמור

     
     
     
     
     
     
     
     

    סמל בית ספר 

    תלמיד  מס'



 משרד החינוך
 מנהל מדע וטכנולוגיה

 מדעי המחשב הוראת הפיקוח על

 05 'ח כיתה ,  מדעי המחשב, 2102תשע"ב   מסכמת משימהדוגמה ל

 רובוטיקה

2. 1     2     3     4  

9. 1     2     3     4  

01. 1     2     3     4  

00. 1     2     3     4  

08. 1     2     3     4  

03. 1     2     3     4  

04. 1     2     3     4  

05. 1     2     3     4  

06. 1     2     3     4  

     2     3     4  1א.     .07

     2     3     4  1ב.     

     2     3     4  1א.     .02

     2     3     4  1ב.     

  ימינה א.  .09

 

 

 

 קו-אחר-עקוב  ב.   

 

 

 

 

 

 

 

 

      (  ii)     ( i)  . ג  

            . ד  

          

          

           



 משרד החינוך
 מנהל מדע וטכנולוגיה

 מדעי המחשב הוראת הפיקוח על

 06 'ח כיתה ,  מדעי המחשב, 2102תשע"ב   מסכמת משימהדוגמה ל

 

 

 8108ח' , תשע"ב  מסכמת משימה -מדעי המחשב 

 המשך – דף תשובות

 

 7ענו בדף זה על שאלה 

 

  

    סמל בית ספר 

    תלמיד  מס'



 משרד החינוך
 מנהל מדע וטכנולוגיה

 מדעי המחשב הוראת הפיקוח על

 07 'ח כיתה ,  מדעי המחשב, 2102תשע"ב   מסכמת משימהדוגמה ל

 8108ח' , תשע"ב  מסכמת משימה -מדעי המחשב 

 המשך – דף תשובות

 

 81ענו בדף זה על שאלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    סמל בית ספר 

    תלמיד  מס'



 משרד החינוך
 מנהל מדע וטכנולוגיה

 מדעי המחשב הוראת הפיקוח על

 08 'ח כיתה ,  מדעי המחשב, 2102תשע"ב   מסכמת משימהדוגמה ל

 הפעולות הקיימות בסקראטץ:
פעולות לקביעת אופן  – בקרה

 הפעלתן של פעולות אחרות 
פעולות המפקחות  – תנועה

 על תנועת הדמויות בתסריט
פעולות הבודקות  – חיישנים

 קיום אירועים על המסך
פעולות המתייחסות  – מראה

 לתצוגת הדמויות

 

פעולות ליצירת  –משתנים 
 משתנים

 

 

פעולות לשליטה על  – צלילים
 הקול

 

 

 
 פעולות שליטה בעט –עט 

 

 

פעולות מתמטיות.  –מפעילים 
 אופרטורים

 

 



 משרד החינוך
 מנהל מדע וטכנולוגיה

 מדעי המחשב הוראת הפיקוח על

 09 'ח כיתה ,  מדעי המחשב, 2102תשע"ב   מסכמת משימהדוגמה ל

 

 נתוני הרובוט

 

משני מנועים, שני חיישני אור,  מורכבה ריבועירובוט 

 חיישן מגע ונורית.

 לרובוט התכונות הבאות:

 

 ( 2, מנוע1מנועשני מנועים )

 לכל מנוע ערך מספרי המייצג את מהירות המנוע.

 : עצירה      1

 עם כיוון השעון  תנועת המנוע: מהירות     100..1

 : מהירות תנועת המנוע נגד כיוון השעון -0...-011

 

של הרובוט  קדימהתגרום לנסיעה   2במנוע 011ביחד עם מהירות  0במנוע 011מהירות 

 בכול המהירות.

שניות נדרשים לצורך פנייה שמאלה )נגד כיוון השעון      (  5הערכים הבאים, בהשהיה של 

 )רבע סיבוב(  91 -ב

מהירות  
 0מנוע

מהירות 
 2מנוע

 51 011 פניה שמאלה בקשת

פניה שמאלה במקום )סביב נקודת המרכז 
 בקדמת הרובוט, בין שני החיישנים(

011 011- 

 1 011 פניה שמאלה רגל ציר

 

 ( 2, חיישן 1חיישןשני חיישני אור )

 : רואה קו 'שחור'  1 

 : רואה קו 'לבן'  0 

 , אלא אם כן יצויין אחרת.על הקומנמצאים לגוף הרובוט וצמודים החיישנים 

 חיישן מגע

 אין מגע:   1 

 יש מגע:   0 

 
 2מנוע                   0מנוע

 
 נורית

 חיישן מגע

1 2 



 משרד החינוך
 מנהל מדע וטכנולוגיה

 מדעי המחשב הוראת הפיקוח על

 21 'ח כיתה ,  מדעי המחשב, 2102תשע"ב   מסכמת משימהדוגמה ל

  



 משרד החינוך
 מנהל מדע וטכנולוגיה

 מדעי המחשב הוראת הפיקוח על

 20 'ח כיתה ,  מדעי המחשב, 2102תשע"ב   מסכמת משימהדוגמה ל

 סיבוב( וכתב את התכנית הבאה:שמאלה )רבע  91.   יוסף רצה להפנות את הרובוט 0

0מנוע   100 

(0המתן )  

0מנוע   0 

)כלומר חצי סיבוב(, שמאלה! איזה  081 -יוסף העלה את התכנית לרובוט והרובוט פנה ב

ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת, כאשר כל אחת שינוי מבין הבאים יתקן את התכנית? )

 (היא פתרון נפרד

0  05שבהוראה הראשונה ל  1לשנות את ערך מנוע 

2  01שבהוראה הראשונה ל  0לשנות את ערך מנוע 

3   שניות  2לשנות את משך ההמתנה ל 

4  שניות 0.2לשנות את משך ההמתנה ל 

 


