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 בתנאיביצוע 
 2דף עבודה מס' 

 נתון התסריט הבא: .1

 להריץ את התסריט. מבליהשלם את הטבלה  חשוב מה יהיה הפלט עבור הקלטים הבאים. א. 
 לאאו  כן בעמודת התנאי רשום:  
 שקראו  אמת    

 

 

 

 

 

  
 
 

 ובדוק את נכונות התשובות שכתבת בסעיף א'. scratch -צור את התסריט ב ב.

 

 שנקלטו גדול יותר? num2 -ו num1 מספריםהשני  מביןגל וגלי כתבו שני תסריטים הבודקים איזה  .2
 התסריט של גלי התסריט של גל

  

 עקוב אחר ביצוע שני התסריטים )מבלי להריצם( והשלם את הטבלה שלהלן: 

num1 num2  2הפלט בתסריט  1הפלט בתסריט 

7 4   

9 12   

5 5   

num num < 0 num = 0 תוצאה פלט /  

 positive לא לא 15

-25    

0    

-67    

170    
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 הקולט מספר שלם כלשהו.כתוב תסריט  א. .3
 שנקלט:תבצע הדמות את ההוראות הבאות מספר פעמים השווה למספר  חיוביאם המספר  
 צעדים 10תזוז ימינה   
 תלבושת  תחליף  
 (.0.25פרק זמן קצר ) תמתין  
 אם נוגעת במסגרת מודיעה "סוף המסלול".  
 המספר אפס אינני יכולה לזוז. תודיע הדמות: -אחרת  

  .............................................................................. הסבר מספר שלילי?  תבצע הדמות אם ייקלט מה  ב.

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

 

 מתנה. ₪ 100ה ליום הולדת רותי קיבלה א. .4

 משחק מחשב. בכסף שקיבלה היא רוצה לרכוש  
 הכסף? רותיהאם יספיק לכתוב תסריט שיקלוט את מחיר משחק המחשב, ויבוק וידפיס הודעה  

 לרותי יש חסכונות. ב. 

הרחיבו את התסריט והוסיפו הוראה שתקלוט את סכום הכסף שחסכה רותי, תבדוק ותדפיס  
 + המתנה שקיבלה( יספיקו לרכישת המשחק.האם הסכום שיש עתה לרותי )סך החסכונות  

 

 .₪ 150קורקינט  מחיר הרוני רוצה לקנות קורקינט.  .5
 שקלים. 30דמי כיס בסך בכל שבוע מקבל רוני 

כתוב תסריט שיבדוק ויציג הודעה, כמה שבועות יהיה על רוני לחסוך כדי להשיג את הסכום  א.
 הדרוש. 

 הקורקינט.שנה את התסריט כך שייקלט מחיר  ב. 
 הצג הודעה מתאימה כמה שבועות יהיה על רוני לחסוך עתה כדי להשיג את הסכום הדרוש. 

 10הוריו של רוני מתרשמים מנכונותו של רוני לחסוך ומבטיחים לו שאם יתמיד בחיסכון במשך  ג. 
 שבועות, הם ישלימו עבורו את הסכום הדרוש לרכישת הקורקינט. 
 עיף ב', והציגו הודעה כמה כסף יקבל רוני מהוריו לטובת הרכישה.הוסיפו לתסריט שכתבתם בס 

 

 דמויות אחדות נעות על גבי הבמה. צרו תסריט חופשי בו א. .6

  הוסיפו אמירה שתציג כל דמות כאשר היא נוגעת בדמות אחרת. ב. 

 הוסיפו שינוי כיוון כאשר כל דמות נוגעת בצבע מסוים. ג. 

 מנה לדמות לשנות התנהגותה הוסיפו הוראות שתגרו ד. 
)כיוון תנועה / עצירה / החלפת תלבושת וכד'( כאשר היא מזהה לחיצה על מקש הרווח או על  
 אחד ממקשי החיצים. 

 

 
 

 
  


