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 'זכיתות  - מדעי המחשבב משימה מסכמת

 1023 ביוני 3 ,גתשע" סיוון הכ"

    שם המורה:     כיתה:       : בהצלחה ל

 ,יקרים תלמידים

 .המחשבבמדעי  משימה מסכמת לפניכם

 .שאלותל לב וענו בתשומת המשימהפריטי  את בעיון ִקְראּו 

 הפעולות בסקראצ'. ריכוזודף  תשובות דף תמצאוהמשימה בסוף  

של הבחינה למקום את מספר התלמיד המופיע בדף הראשון  העתיקו

 .המיועד לכך בדף זה

. אפשר התשובותוענו בדף  מהמשימהאת דף התשובות  הפרידו

 .משימהבסיום ה התשובותלהעתיק את תשובותיכם לדף 

 , כתבו אותה במקוםתשובה לכתובבשאלות שבהן אתם נדרשים  

 המיועד לכך.  

 כמה מבין אחת נכונה תשובה לבחורבשאלות שבהן אתם נדרשים  

 .  , בחרו את התשובה וסמנו ליָדהתשובות

שסימנתם  התשובהאם אתם רוצים לתקן את תשובתכם, מחקו את  

 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

 
 

 מספר תלמיד/ה

 למילוי ע"י המורה
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רמות קושי, לשחקנים במשחק 'מיציהו' שתי 

מתחילים ולשחקנים מיומנים. בתחילת המשחק 

מתבקש השחקן לפתור חידה והזמן הנדרש לפתרון 

 . ומוצג לשחקן החידה נמדד בשניות

השניות מספר  השחקן אתתסריט בו מקיש לפניכם 

שנמדד לצורך פתרון החידה. מטרת התסריט 

 להמליץ לשחקן על רמת הקושי המתאימה לו.

 

 : 011קלט המספר אם נ דמותה ראמתמה  .א

0  לא תאמר דבר 

3   0'שחק ברמה' 

2   3'שחק ברמה ולאחר מכן  '0''שחק ברמה בתחילה תאמר הדמות' 

4  3'שחק ברמה' 

 

 

בתסריט שּוָנה התנאי והוחלפו הודעות הפלט.  .ב

הקלט הראשוני נשאר לפניכם שני היגדים. 

הנכונה הקיפו בעיגול את התשובה ללא שינוי. 

 והשלימו את ההיגד במידה ונדרש:

 

 

 

 

i.  זהההפלט יהיה  ,התסריטיםקיים מספר שאם יקלט לשני. 

   דוגמה:  נואם קיים ת    קיים  /  לא קיים

 

ii.  שונההתסריטים, הפלט יהיה קיים מספר שאם יקלט לשני. 

   דוגמה:  נואם קיים ת     קיים  /  לא קיים
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הוסיפו כותבי לאור דרישות השחקנים,  .ג

למומחים 'מיציהו' רמת קושי נוספת  המשחק

 01 -שחקנים שפתרו את החידה בפחות מ –

 שניות.

לפניכם התסריט לבחירת רמת המשחק. 

מבין ההיגדים  הנכון ביותרסמנו את ההיגד 

 הבאים:

 

 

 

 

 

0  הדמות תמליץ על: 

 , )כולל( 011 -ל 01הוא בין שנקלט אם מספר השניות  2רמה 

  ,01-קטן מקלט שנאם מספר השניות  0רמה 

 .3אחרת תמליץ על רמה 

3  :הדמות תמליץ על 

 ,01-אם מספר השניות שנקלט גדול מ 2או רמה  3רמה 

 .0אחרת תמליץ על רמה 

2  הדמות תמליץ על: 

 , )כולל( 011-ל 01הוא בין מספר השניות שנקלט אם  3רמה 

 ,011-ממספר השניות שנקלט גדול אם  2רמה 

 .0אחרת תמליץ על רמה 

4 הדמות תמליץ על: 

 , 01-קטן ממספר השניות שנקלט אם  0רמה 

 ,011 -מספר השניות שנקלט קטן מאם  3על רמה 

 .2אחרת תמליץ על רמה 
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 : כתב אמירתסריט ש לפניכם

 

 

 

 ביצוע התסריט. הצורה המתקבלת בעקבות. ציירו את א
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בתוך לולאה מופיע התסריט של אמיר בו קוד  ,כתבה תסריט שונהלילית ב. 

  פעמים. 01החוזרת 

 

 

 

 

 : פעמים 01התסריט של לילית מצייר את אותה הצורה 

0   הפעמים, בגודל שונה. 01אך בכל פעם מבין 

3   הפעמים, בצבע שונה. 01אך בכל פעם מבין 

2   ובגודל שונים. הפעמים, בצבע 01אך בכל פעם מבין 

4  הפעמים מתקבלת צורה הזהה לפלט של התסריט של  01ובכל פעם מבין

 אמיר.

 

 

 

  

 (סגול)
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 :שירים בשניות 01כי אוררשימה של לפניכם  .א

120,  180,  190,  110,  140,  160,  150,  200,  130,  300 

. מהו פלט  secondsקולט אורך של שירים בשניות למשתנה הבא תסריט ה

הקלט הראשון , משמאל לימין)קלט נלקח מהרשימה שלמעלה ההתסריט אם 

 התסריט לא בהכרח משתמש בכל רשימת אורכי השירים. – שימו לב ?( 031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בגרמים: חרוזים 01רשימה של משקלי  לפניכם .ב

12,  18,  19,  11,  14,  16,  15,  20,  13,  30 

. מהו פלט  gramלמשתנה  משקלי חרוזים בגרמיםקולט הבא תסריט ה

הקלט הראשון , משמאל לימין)קלט נלקח מהרשימה שלמעלה ההתסריט אם 

03) ? 

 

 

 

 

  

 הפלט:

 הפלט:



 משרד החינוך
 מנהל מדע וטכנולוגיה

 מדעי המחשב הוראת הפיקוח על

 7  'ז כיתה ,  מדעי המחשב, 3102משימה מסכמת תשע"ג 

 

 4 שאלה

דמויות:  לושובו ש יסמין כתבה משחק

 . ךונסי , מכשפהדרקון

ך מפני על הנסי להגןהדרקון תפקיד 

 . המכשפה המבקשת לחטוף אותו

 המשחק מתואר משמאל: רקע

 

 להלן התסריט של הדרקון: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איזו מהירות יש להזין על מנת שהדרקון יתמיד בתנועה ימינה ושמאלה?א. 

0   כלשהומספר חיובי או שלילי 

3  כלשהו מספר חיובי גדול מאפס 

2  כלשהו מספר חיובי גדול או שווה לאפס 

4  שלילי כלשהומספר   

 הוסיפה לדרקון את התסריט הבא:יסמין ב. 
 מה יקרה במשחק בעת לחיצה על הדרקון?

0  פעם אחת הדרקון יחליף כיוון 

3  בכל לחיצה הדרקון יחליף כיוון 

2  .בלחיצה ראשונה הדרקון יעצור, לחיצה חוזרת לא תשנה דבר 

4  בלחיצה ראשונה הדרקון יעצור בלחיצה שניה הדרקון יחזור לזוז וחוזר

  חלילה
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. לשם ו, כאשר המכשפה מתקרבת אליךעל השחקן במשחק להסתיר את הנסי . ג

בה יסמין תסריט המסתיר את הנסיך בעת כך כת

 לחיצה דמותו. להלן התסריט:

 

ציץ שוב בחלון, אם הדרקון שהנסיך ייסמין מעוניינת 

 .(01) מתעופף ימינה, כלומר אם הדרקון ופונה לכיוונ

 הבאים יבצע את המשימה של יסמין?איזה מבין התסריטים 

 

0   

 

 

3   

 

2   

 

 

4   
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 5 שאלה

עומר, שלא יכול היה  מטרים. 211במרוץ למרחק השתתפו תלמידי כיתה ז' א. 

להשתתף במרוץ, ניצל את הזמן וכתב תסריט הקולט מתלמיד את זמן הריצה 

  בשניות ומודיע לתלמיד הודעה מתאימה:

 שניות.  61-פחות מלתלמיד שסיים את המרוץ ב – "תוצאה מצוינת"

 )כולל(. שניות  031-ל 61המרוץ בין  את תלמיד אשר סייםל – "תוצאה טובה" 

  . שניות 031 -לתלמיד אשר סיים את המרוץ ביותר מ – "עליך להמשיך להתאמן" 

לשמירת תוצאת זמן הריצה של התלמיד.  resultעומר הגדיר משתנה בשם 

 0-חסרות מספר הוראות )ממוספרות מ בתסריטשכתב עומר. תסריט הלפניכם 

  (.4ועד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הבאות במקום המתאים בתסריט. )כתבו את הספרה ההוראות מקמו את  

 :המציינת את המיקום הנכון(

 (4עד   0מיקום ההוראה: ) ההוראות החסרות 

(i)    

(ii)   

(iii)   

(iv)   

 

1 

3 



 משרד החינוך
 מנהל מדע וטכנולוגיה

 מדעי המחשב הוראת הפיקוח על

 01  'ז כיתה ,  מדעי המחשב, 3102משימה מסכמת תשע"ג 

 

החליט לשנות מעט את התסריט. לפניכם התסריט החדש שכתב עומר:עומר ב.   

 

 

 הבאים:  מהקלטיםכל אחד  בתסריט זה, עבור מה תאמר הדמות עבור 

(i)  result = 50  

(ii) result = 60  

(iii) result = 70  

(iv) result = 120  

  

אברהם הזין את זמן הריצה שלו בשני התסריטים ובכל אחד מהם קיבל אמירה ג. 

        אחרת. מה היה זמן הריצה של אברהם? 
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  6 שאלה

מגדל פיקוח בשדה תעופה מנהל את בקשות ההמראה והנחיתה של כל המטוסים 

לבקש את אישור מגדל הפיקוח לנחיתה.  כיםלנחות צרי יםהמבקש יםבשדה. טייס

במגדל הפיקוח  טיסהשפקחי ק לאחר להתחיל בתהליך הנחיתה, ר יםיכול יםהטייס

  .  לכך אישור נותנ

במערכת הדמיה )סימולציה( שנבנתה בסקראצ' לתיאור התהליך מרגע הבקשה ועד 

טיסה. לפניכם חלק מהתסריטים  לנחיתה, משתתפות שתי דמויות: טייסת ופקח

 של דמויות אלו. התקשורת בין הדמויות מתבצעת באמצעות העברת מסרים. 

 : הנחיתה אירוע( לתיאור 0-0התסריטים ) את סדר זימון מספרו

 (1-5סדר ) תסריט דמות

 פקח טיסה 

 

(i)                   .    

 

(ii)                   . 

 טייסת

 

(iii)                  .    

 

 

 

 

 

(iv)                  .    

 

(v)                   . 
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  7 שאלה

 תאמר הדמות: מה שתסריטים. רשמו לכל תסריט את  ארבעהלפניכם 

 הדמות אומרת: תסריט

    .א

השתמש ברשימת  .ב

הערכים: 

0,01,31,3,2,7 

כרשימה ממנה ילקח 

הקלט הקלט. )

התסריט . 0הראשון 

לא בהכרח ישתמש 

 בכל המספרים(

 

    .ג

   .ד
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 8 שאלה

המותר )מקסימאלי( ארבעה אנשים רוצים להיכנס למעלית. המשקל המרבי 

 ק"ג. 301עד במעלית הוא 

הנכנסים  לפניכם תסריט הקולט את משקלו של כל אחד מארבעת האנשים

 . weightקליטת המשקלים מתבצעת למשתנה בשם . למעלית

. בכל מקרה אחר על הדמות 301-אם המשקל הכולל קטן מ GOעל הדמות לאמר 

 . STOPלאמר 

 הוראות.  3חסרות בתסריט 

 

 ההוראה הבאה: חסרה ( 0מסומן ) במקום בו מא. 

0   

3   

2   

4   

 

 ההוראה הבאה: חסרה  (3)במקום בו מסומן ב. 

0   

3   

2   

4   

(1) 

(2) 

(3) 
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 ההוראה הבאה: חסרה  (3)במקום בו מסומן . ג

0    

3     

2     

4      

 

 

 

 

 

  9 שאלה

התנדב למען הקהילה. כל תלמיד לתלמידי שכבה ז' ביה"ס 'עירוני חברתי' נדרשים 

 מועדון הקהילתי. באו  העירוני חוליםהבבית לבחור להתנדב יכול 

תלמידי מדעי המחשב כתבו תכנית לקליטת בחירות תלמידים.  011בשכבה 

 התלמידים במקום ההתנדבות. 

בוחר אם הוא  3או להתנדב בבית החולים בוחר אם הוא  0על כל תלמיד להקיש 

 להתנדב במועדון הקהילתי. 

 ובאיזה מקוםבסיום הקליטה על הדמות לאמר כמה תלמידים בחרו להתנדב בכל 

במקרה של שוויון בין שתי האפשרויות יש  .דבלהתנ בחרו יותר תלמידים מקום

 להדפיס הודעה מתאימה.

 בחר. שהתנדבות ה מקוםלפניכם שלד תסריט הקולט לכל תלמיד את 

המונים את מספר התלמידים  count2 -ו count1משתנים בבתסריט נעשה שימוש 

)בחירה(  choice במשתנהכמו כן נעשה שימוש  שבחרו בכל אחת מהאפשרויות.

 .המייצג את בחירת מקום ההתנדבות

 

 )המשך השאלה בדף הבא(
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   .את השלדהשלימו 
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 !בהצלחה
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(3) 



 משרד החינוך
 מנהל מדע וטכנולוגיה

 מדעי המחשב הוראת הפיקוח על

   'ז כיתה ,  מדעי המחשב, 3103תשע"ב  משימה מסכמת

 :SCRATCH-הפעולות הקיימות ב
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
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 בהצלחה!!!

 


