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ביצוע מותֶנה

תסריט למשחק



זרוק קוביה1.

:אם הקוביה הראתה מספר זוגי2.

פנו ימינה

  לכו לכיוון הדמות שמימין כמספר הצעדים שהראתה הקוביה
10-מוכפל ב

אם נוגעים בדמות

אייי: "אמרו"

אחרת

עוד מעט ניפגש: "אמרו"

:אחרת3.

פנו שמאלה

 שהראתה הקוביה  לכו לכיוון הדמות שמשמאל כמספר הצעדים
10-במוכפל 

אם נוגעים בדמות

החליפו תלבושת

ביצוע מותֶנה

תסריט למשחק



מותנהביצוע 

תרשים זרימה למשחק
גלגל  

קוביה

מספר 

?זוגי

פנה ימינה

לך מספר צעדים

נוגע  

?בדמות

לאכן

כן

איי: אמור

לא

:  אמור

עד שניפגש

פנה שמאלה

לך מספר צעדים

נוגע  

?בדמות

כן

החלף תלבושת
לא

סוף התסריט



ביצוע מותנה

...ואם לא ... אם 

IF ... ELSE ...

המשך להוראה  

הבאה

נוגע  

?בדמות

כן

איי: אמור

לא

:  אמור

עד שניפגש



ביצוע מותנה

...אם 

IF ... THEN ...

נוגע  

?בדמות

כן

החלף תלבושת
לא

המשך להוראה  

הבאה



ביצוע מותנה

אם מקונן

 איזו הוראה ניתן לשים אם התנאי מתקיים ואם לא?

נוסףאחרת-אםואםכולל משפט , כל הוראה

אז... אם

...אם 

...אחרת 

אז... אם

...

אחרת

...אם 

אז... אם

...אז... אם 

אחרת

...אז ... אם 

...אחרת 

האחרת למי שייך שימו לב 

הראשון

אז... אם

...אז ...אם 

...אחרת 

למי שייך שימו לב 

האחרת



ניסוח התנאי

חיישניםהתנאי נמצא בקבוצת הSensing
נוגע ב-

רשימת הדמויות בהן יכולה הדמות לגעת

edgeכולל כיוון העכבר או קצה הבמה 

  (אדום)נוגע בצבע

 (ירוק)נוגע בצבע ( צהוב)צבע



ניסוח התנאי

מפעיליםהתנאי נמצא בקבוצת הOperators

 ימין-קטן משמאל

 ימין-שווה לשמאל

 ימין-גדול משמאל

פעולות חישוביות, משתנים, בתוך הריבועים יכולים להיות מספרים



?מספר זוגי 

2-נבדוק את שארית החלוקה שלו ב, כדי לבדוק אם המספר זוגי

0היא 2-המספר זוגי אם שארית החלוקה שלו ב

1היא 2-זוגי אם שארית החלוקה שלו ב-המספר אי

הצגת הודעה האם המספר שב-num

זוגי-זוגי או אי



 מספרa מתחלק במספרb אם שארית החלוקה שלaב-b 0היא

 אם שארית החלוקה שלaב-b 0היא

(*)b-מתחלק בa:  אמור

אחרת

(*)b-אינו מתחלק בa:  אמור

*)יוצג תוכן המשתנים ולא שמם)

?מספר מתחלק 



מספר אקראי

  גלגול הקוביה יכול להיעשות על ידי המשתמש
ואז התכנית תקלוט מהמשתמש את המספר שהראתה הקוביה

 הגרלת  )גלגול הקוביה יכול להיעשות על ידי המחשב בצורה אקראית
(.ערך בתחום מספרים

הערך המוגרל הוא מספר שלם גדול או שווה לערך הראשון וקטן 
.מהערך השני

 ושים אותו ב( כולל)10-ו1הגרל מספר אקראי בין-num

1 ≤ num ≤ 10

 ושים אותו במשתנה ( כולל)100-ו40הגרל מספר ביןgrade(ציון)

0 ≤ grade ≤ 100

 כולל הערך שאחרי –כוללto



כמה ספרות במספר

 99-ו1הגרל מספר בין

מספר חד ספרתי: "הצג הודעה, ספרתי-אם המספר חד"

 ספרתי-מספר דו: "הצג הודעה-אחרת"

סוף

המספר  

קטן 

?10-מ

כן

מספר : אמור

ספרתי-חד

לא

:  אמור

ספרתי-מספר דו

הגרל מספר



כמה ספרות במספר
 קלוט מספר מהמשתמש לתוך משתנהnum

 אםnumספרתי-חד  ,

"מספר חד ספרתי: "הצג הודעה

 אחרת-

ספרתי-דוnumאם 

"ספרתי-מספר דו: "הצג הודעה

אחרת

יותר מדי ספרות

סוף

המספר  

קטן 

?10-מ

כן

מספר : אמור

ספרתי-חד

לא

קלוט מספר

המספר  

קטן 

?100-מ

כן

מספר : אמור

ספרתי-דו

לא

:  אמור

יותר מדי ספרות



כמה ספרות במספר

 קלוט מספר מהמשתמש לתוך משתנהnum

 אםnumספרתי-חד  ,

"מספר חד ספרתי: "הצג הודעה

 אחרת-

ספרתי-דוnumאם 

"ספרתי-מספר דו: "הצג הודעה

אחרת

יותר מדי ספרות


