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 ושימוש בעט תנועה

 2דף עבודה מס' 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 second_scriptשמור בשם  ,צור את התסריט הבא .1
 והרץ.  

 __________________ ?עשתה הדמותש ו המסלולמה 
 

 

 

 

 

 

 :Pen -עט הפקודות  סביבת העבודה את קבוצתלהוסיפו  

  שמתחת לקבוצת ההוראות לחצו על כפתור הוספה  

    בחרו בקבוצת העטPen 

  הקבוצה החדשה נוספה לתחתית קבוצת ההוראות 

 

 

 

 
 

 מסומן שלהלןהאת קטע ההוראות ה 1בסעיף ם תתסריט שכתבל ףהוס .2  

  את ההוראה:סוף התסריט ל ףהוס 

 הרץ כשהדמות במצב גלוי וכשהדמות במצב מוסתר 

  __________________ ?עשתה הדמותש ו המסלולמהועתה,  

go to – קפוץ אל  מיקום קבוע 
 אינו תלוי במיקום הקודם

move (50) steps -   צעדים  50זוז  ,תנועה יחסית
 .הקודם של הדמותהתנועה מתייחסת למיקום 

point in direction -  פנה לכיוון  ,תנועה אבסולוטית
 אינה תלויה במיקום הקודם.
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   change pen size by (3) :התסריט את ההוראות בנקודות שונות בתסריט של ףהוס .3
 .change pen color by(20)         -ו       
 את התוצאה.   קוובד פעמים 7-8 ץהרשמור ו 

 )צורות(.  shapes צור תכנית חדשה בשם  .4
 בחר דמות מתוך התיקיות הקיימות )או בחר דמות בהפתעה(.

 הבמה. במרכז 150x150בנה לדמות תסריט שתצייר ריבוע בגודל   א.
 שנה את ההוראות כך שהדמות תצייר מלבן. ב.

 )ריבוע( שתצייר ריבוע במרכז הבמה. squareצור תכנית חדשה בשם  .5
 כל צלע של הריבוע תהיה בצבע אחר )ראה דוגמה(.

 

 ריבועים(הרבה ) multi_squarsצור תכנית חדשה בשם  .6
 במרכז הבמה.הסתר את הדמות וגרום לה לצייר סדרת ריבועים 

 צעדים. כל ריבוע יהיה בצבע שונה. 50 -כל ריבוע יהיה גדול מקודמו ב
 הוסף עוד ריבועים עד לחריגה משולי הבמה.

 

 כדי לצייר צורות בזוית שונה, נשתמש בהוראה: 
 אך נשנה את זוית הסיבוב לפי הצורך.

 וצייר משולש במרכז הבמה.  )משולש( triangleצור תכנית חדשה בשם  .7 

  הבמה.נסה לצייר מגן דויד במרכז  .8

 

  במהירות שנקבעה בשניות וחלקי שניות  y -ו x -מות לנוע למקום המצויין בדגורמת ל glideההוראה גלוש 
 .(שניה בער  0.25חצי שניה,   0.5)

 
 .באותו מסלול כל הרצה בדיוקבהיא תנועה שתתבצע  קבועה תנועה
 בתחילת התנועה. דמותעה שהמסלול שלה תלוי במיקום ההיא תנו יחסית תנועה

 היא תנועה קבועה או תנועה יחסית? _________________ glideהאם תנועת הדמות בהוראת 
 

 .glide, תוך שימוש בהוראות גלישה  8 -ו 6, 5צייר את הצורות שבתרגילים  .9

 נסה לצייר צורות תוך שימוש בהוראות הבאות: .10
 שלב אותן בתסריט שלך במקומות מתאימים.

 ת הן קבועות, ואילו מהן הן יחסיות?דואלו מבין הפקו 
 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 
 

 


