
  Scratch 1 מדעי המחשב

 

blog.csit.org.il הילה קדמן

  
 עבודהחוברת , רחל פרלמן, סקרצ' בכיףמתוך: 

 תנאי פשוט - ביצוע מותנה
 1דף עבודה מס' 

 מה יאמר החתול? .1

 הצלחתי 
 לא הצלחתי  
 החתול לא יודע מה לאמר 
 לא יאמר דבר 

 הצלחתיתן דוגמה לתנאי עבורו יאמר החתול 

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

 

 מה יאמר החתול? .2

 הצלחתי 
 לא הצלחתי  
 החתול לא יודע מה לאמר 

 לא יאמר דבר 

 הצלחתי תן דוגמה לתנאי עבורו יאמר החתול

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

 הצלחתילא תן דוגמה לתנאי עבורו יאמר החתול 

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

 

 מה יאמר החתול? .3

 פתרת נכון את התרגיל 
 פתרת לא נכון את התרגיל  
 החתול לא יודע מה לאמר 
 לא יאמר דבר 

פתרת נכון את  דוגמה לתנאי עבורו יאמר החתולתן 
 ............................................................... התרגיל

  

 דבריאמר לא  החתולתן דוגמה לתנאי עבורו 
 ...........................................................................  

 

 מה יאמר החתול? .4

 פתרת נכון את התרגיל 
 לא פתרת נכון את התרגיל  
 החתול לא יודע מה לאמר 
 לא יאמר דבר 

פתרת נכון את  תן דוגמה לתנאי עבורו יאמר החתול
  ................................................................. התרגיל

לא פתרת נכון את  החתולתן דוגמה לתנאי עבורו 
  ................................................................... התרגיל

 



  Scratch 2 מדעי המחשב

 

blog.csit.org.il הילה קדמן

  
 עבודהחוברת , רחל פרלמן, סקרצ' בכיףמתוך: 

 מה יאמר החתול? .5

 ארבע קטן מארבע 
 ארבע לא קטן מארבע  
 ארבע קטן מארבע ארבע לא קטן מארבע 
 לא יאמר דבר 

ארבע קטן לתנאי עבורו יאמר )אם קיימת( תן דוגמה 
 ..................................................................מארבע

  

לא ארבע  החתוללתנאי עבורו )אם קיימת( תן דוגמה 
 ........................................................... קטן מארבע

  

 

 מה יאמר החתול? .6

 סודי 
 לא סודי  
 החתול לא יודע מה לאמר 
 לא יאמר דבר 

 סודיתן דוגמה לתנאי עבורו יאמר החתול 

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

 

 מה יאמר החתול? .7

 סודי 

 לא סודי  
 סודי לא סודי 
 לא יאמר דבר 

 סודיתן דוגמה )אם קיימת( לתנאי עבורו יאמר החתול 

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

לא תן דוגמה )אם קיימת( לתנאי עבורו יאמר החתול 
  .................................................................... סודי

 

 מה יאמר החתול? .8

 התנאי מתקיים 
 התנאי אינו מתקיים  

 התנאי מתקיים התנאי אינו מתקיים 
 לא יאמר דבר 

 הסבירו את ההוראה: 

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

 
  


