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 ספרים אקראייםמ
 2מס'  דף עבודה

 את המשתנים  v -בסמן  .1
  שבקבוצת תנועה

 
 פעמים. 5והרץ את התסריט 

 .שהתקבלו  y -ו xרשום את ערכי 

 

 ?האם התקבלו ערכים זהים בכל פעם 
  ............................................................................................................................. ?אם לא, מדוע

   .................................................................................................................. :הסבירו את ההוראה 

 

 

 :הרץ את התסריט הבא .2

 

 

 

 :הסבירו את ההוראות הבאות 

 
 

   ...............................................................................................................................................  

   ...............................................................................................................................................  

   ...............................................................................................................................................  
 

 :לעולמים  :כתבו תסריט .3
  10 -ו 1בין  אקראיהדמות תאמר מספר   

 :לעולמים  :כתבו תסריט .4
 עונת קיץ או עונת חורף :קלט  

 אם חורף  
 מעלות (16 - 5מספר אקראי בין ) ת מזג האוויר היאחזית :הדמות תאמר   
 אחרת  
 מעלות (36 - 27מספר אקראי בין ) ת מזג האוויר היאחזית :הדמות תאמר   

 :לעולמים :כתבו תסריט .5
 הצעדים שתלך הדמות מספראת הגרל  .1  
 כה הדמותאמור כמה צעדים הל .2  
 הפוך כיוון -בנגיעה במסגרת  .3  
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 :לעולמים :כתבו תסריט .6
 150% -ו 70%ך שבים גודלה בתווהדמות תשנה את   

 +200  -ו  -200מספר שלם בין הערכים  גרלה .1 :כתבו תסריט .7
 על הדמות להגיד את השורש של המספר שהוגרל. .2  

 חשוב על פתרון.  ?אם ניתן לחשב שורש של מספר שליליה  !חשוב

 :כתבו תסריט .8
 :שיבצע את ההוראות הבאות pointבשם   (בלוק)פעולה  א.

 צעדים, הרם עט 2הורד עט, לך   
 3 -נקה מסך, הסתר דמות, קבע צבע עט, קבע גודל עט ל :אתחול ב.

 :ולמיםלע 
 xעבור ערך   +200  -ו  -200מספר שלם בין הערכים  גרלה .1  

 yעבור ערך   +150  -ו  -150מספר שלם בין הערכים  גרלה .2  
 y1 -ושמור את הערך ב yחשב את השורש של   .3  
 -1 -ב y1ל את שלילי, כפו yאם  .4  
 pointובצע את  (x, y1) לך לנקודה  .5  
 נקודות 30 -נה את צבע העט בש .6  

 :חיבור מחשבוןכתבו תסריט שיצור  .9
   0 -ל countקבע משתנה  :אתחול

 :פעמים 10צע ב
 num1למשתנה    10 -ו 1הגרל מספר בין  .1 
 num2למשתנה    10 -ו 1הגרל מספר בין  .2 
 num2 -ו num1 -הצג תרגיל חיבור שמורכב מ .3 
 קלוט מהמשתמש את התוצאה .4 

 - אם התוצאה נכונה .5 
 "תשובה נכונה"  :אמור   
 1 -ב countהגדל את    
 -אחרת  .6 
 "תשובה שגוייה" :אמור   
 שניות 2המתן  .7 

 נקודות. 10 -תשובה נכונה מזכה ב  :בסיום
 יון שהתקבלאמור את הצחשב ו

 :אבאופן הב 9תרגיל שב 3סעיף  שנה את .10
 :5 - 1הגרל מספר בין 

 יוצג תרגיל חיבור - 1אם המספר  

 יוצג תרגיל חיסור - 2אם המספר  
 יוצג תרגיל כפל - 3אם המספר  
 יוצג תרגיל חילוק - 4אם המספר  
 .ג תרגיל חישוב השאריתיוצ - 5אם המספר  

  .(תוצאה)  result שםב , צור משתנהכדי שיהיה קל לבדוק את נכונות התוצאה
 את התוצאה הנכונה. result-ושמור ב בהצג את התרגיל, חש :שהוגרלו 1-5כל אחד מהמספרים  ורבע
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 :להלן תסריט הפועל על דמות בלון .11

 

 הרץ את התסריט א. 
 ?sizeתפקידו של המשתנה מה  ב.

   ........................................................................  
 :מה מבצע צמד ההוראות ג.
 

  ........................................................................  
 :מה מבצע צמד ההוראות ד.

 

  ........................................................................  

 יתבצעו ההוראות  numעבור איזה ערך של  ה. 
  numג' ועבור אלו ערכים של  של סעיף 
 ?יתבצעו ההוראות של סעיף ד'  
  ............................................................................................................................  

 
    ............................................................................................... ?מה מבצע התסריט ו.

 

 שבתחילת התסריט יוצג בלון. כך 10תרגיל ל וסףה .12
 0או  1כפרמטר מספר שלם שיקבל  baloonכתוב בלוק בשם 
 10% -יקטן ב 0ואם  10% -, יגדל הבלון ב1אם המספר הוא 

 10% -ב יגדל הבלוןו "תשובה נכונה"תוצג ההודעה אם המשתמש הקליד תשובה נכונה,  
 10% -והבלון יקטן ב "תשובה שגוייה"ואם הקליד תשובה לא נכונה, תוצג ההודעה 

 

 

 
 

 

 
 

 

  


