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 3דף עבודה מס' 

 ?ה יאמר החתולמ 1

 תנאי מתקייםה 
 תנאי לא מתקייםה  
 ו מתקייםתנאי מתקיים התנאי אינה 
 לא יאמר דבר 

  
 

 ?ה יאמר החתולמ 2

 תנאי מתקייםה 
 תנאי לא מתקייםה  
 ו מתקייםתנאי מתקיים התנאי אינה 
 לא יאמר דבר 

 :סבירו את ההוראהה

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

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

 

 ?ה יאמר החתולמ 3

  תנאי מתקייםה 
 תנאי לא מתקייםה  

 ו מתקייםתנאי מתקיים התנאי אינה 
 לא יאמר דבר 

  
 

 ?ה יאמר החתולמ 4

 תנאי מתקייםה 
 תנאי לא מתקייםה  
 ו מתקייםתנאי מתקיים התנאי אינה 
 לא יאמר דבר 

  
 ?ה יאמר החתולמ 5

 תנאי מתקייםה 
 תנאי לא מתקייםה  
 ו מתקייםתנאי מתקיים התנאי אינה 
 לא יאמר דבר 

 :סבירו את ההוראהה

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

 ...........................................................................  
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 ?ה יאמר החתולמ 6

 תנאי מתקייםה 
 תנאי לא מתקייםה  
 ו מתקייםתנאי מתקיים התנאי אינה 
 לא יאמר דבר 

  :סבירו את ההוראהה

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

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

 

 :שלימו את התרגילה 7

  :5 -מתחלק בבורם יאמר עמספרים שונים  5 רשמו

_____  ,_____  ,_____  ,_____  ,_____ 

 :5 -מתחלק ב אלבורם יאמר עמספרים שונים  5 רשמו

_____  ,_____  ,_____  ,_____  ,_____ 

 
 ?ה יאמר החתולמ 8

 תנאי מתקייםה 
 מתקיים ינואתנאי ה  
 התנאי מתקיים התנאי אינו מתקיים 
 לא יאמר דבר 

  

 
 ?ה יאמר החתולמ 9

 תנאי מתקייםה 
 מתקיים ינואתנאי ה  
 התנאי מתקיים התנאי אינו מתקיים 
 לא יאמר דבר 

 העומד ואת הכלל                    הסבירו את ההוראה

   ............................................................ :מאחוריה

 ?ה יאמר החתולמ 10

 תנאי מתקייםה 
 מתקיים ינואתנאי ה  
 התנאי מתקיים התנאי אינו מתקיים 
 לא יאמר דבר 

  :הסבירו את ההוראה

 ........................................................................... 
 ...........................................................................  
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  .............................................. ?מה משמעות התנאי 11

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

  .............................................. ?ה משמעות התנאימ 12

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

  .............................................. ?ה משמעות התנאימ 13

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

 

 

 :לסכום

  

  .אמתאם התנאי מתקיים, מוחזר ערך 
  .שקראם התנאי לא מתקיים, מוחזר ערך 

 

  .מתאהתנאים  לכמתקיים רק אם  and - וגם   תנאיה
  ., התנאי לא יתקייםקרשאם אחד התנאים      

 

 .מתאהתנאים  פחות אחדלאם מתקיים   or - וא   תנאיה
 ., התנאי לא יתקייםקרשהתנאים  לכאם      

 

 (אמת לא שקר )  .קרש אם התנאייבוצע  not - אל   תנאיה

  (שקר  לא אמת) . מתאא יבוצע את התנאי ל     
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 :scratch -במתאים כתבו תסריט עבור כל סעיף 

 

 ( (4 = 4)לא    או    ( 33 > 85 ) )אם   14

 התנאי מתקיים :אמור 

 אחרת

 התנאי לא מתקיים :אמור 

 

 ( (5 = 4)לא    או    ( 33 > 85 ) )אם   15

 התנאי מתקיים :אמור 

 אחרת

 התנאי לא מתקיים :אמור 

 

 ( (5 = 4)לא    גםו    ( 33 > 85 ) )אם   16

 צעדים קדימה 100. זוז א 

 התנאי מתקיים :אמורב.  

 אחרת

 צעדים אחורה 100זוז ג.  

 התנאי לא מתקיים :אמורד.  

 

 ( (5 > 5)   וא    ( 33 > 3 ) )אם   17

 התנאי מתקיים :אמור. א 

 מטה-לך מעלה :לעולמיםב.  

 אחרת

 התנאי לא מתקיים :אמורג.  

 ימינה-לך לאורך הבמה שמאלה :עולמיםל ד.  

 

 num1 -ל חד ספרתי קלוט מספר שלם 18

 num2 -הגרל מספר שלם חד ספרתי ל

 ( (num1 < num2)   וא    ( num1 = num2 ) )אם  

 התנאי מתקיים :אמור. א 

 רטט מחומששב.  

 אחרת

 התנאי לא מתקיים :אמורג.  

 רטט משולשש ד.  

 

 num1 -ל חד ספרתי קלוט מספר שלם 19

 num2 -הגרל מספר שלם חד ספרתי ל

 ( (num1 < num2+1)   וא    ( num1 - num2 = 2 ) )אם  

 התנאי מתקיים :אמור. א 

 יגולערטט שב.  

 אחרת

 התנאי לא מתקיים :אמורג.  

 סתובב סביב הבמה כנגד כיוון השעוןה ד.  

 

 
  


