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									  שם התלמיד/ה:                                            הכיתה:                           

תלמיד יקר,
בשאלון	זה	שני	פרקים:

נקודות	 	80 פרק ראשון	)בחירה(:	ענה	על	ארבע	מבין	השאלות	1—5	

נקודות 	20 ענה	על	שאלה	6	 פרק שני )חובה(:	

נקודות 	100 																														סך–הכול	 	

	קרא	בעיון	את	שאלות	המבחן	וענה	עליהן	בתשומת	לב.

	בשאלות	שבהן	אתה	נדרש	לכתוב	תשובה,	כתוב	אותה	במקום	המיועד	לכך.

	בשאלות	שבהן	אתה	נדרש	לבחור	תשובה	נכונה	אחת	מבין	כמה	אפשרויות,	הקף	בעיגול	את	התשובה	הנכונה.

	בדוק	את	תשובותיך	ותקן	אותן	לפי	הצורך	לפני	מסירת	המבחן.

	לשאלון	מצורף	דף	עזר	ובו	סיכום	ההוראות	של	תכנות	פייתון.

	חומר	עזר	מותר	בשימוש:	כל	חומר	עזר	אישי,	למעט	מחשבון/מחשב	שניתן	לתכנות.

 משך הבחינה	—	120 דקות.

 הנחיה למורה:	בסוף	הבחינה	יש	לאסוף	את	הבחינה,	כולל	דף	העזר.

הבחינה	הותאמה	לגִרסת	פייתון	2.	

 ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, 
אך מכוונות הן לנבחנות והן לנבחנים

	בהצלחה! המשך	מעבר	לדף	
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פרק ראשון
ענה על ארבע שאלות מבין השאלות 1—5 )לכל שאלה — 20 נקודות(.

שאלה 1 )20 נקודות(

נתונים	ערכי	המשתנים	האלה: א.  )10 נק׳( 

num1 = 20   ;   num2 = 25   ;   num3 = 9 

רשום	בעמודה	הימנית	שבטבלה	True	)אמת(	או	False	)שקר(	בהתאם	לתוצאת	הביטוי	הלוגי:	 	 		
)כל	תשובה	נכונה	—	2	נקודות(.

	 	
True / Falseהביטוי הלוגי

(num2 < num1) or (num2 < num3)1

(num1 % 2 == 0) and (num1 % 5 == 0)2

(num1 > 20) and (num2 % 2 == 1)3

(num1 % 3 > 2) and (num3 < 9)4

(num2 > 25) or (num3 < 10)5

נתון	קטע	קוד	ולצידו	—	טבלה	הכוללת	את	ערכי	המשתנים	שבקוד. ב.  )10 נק׳( 

רשום	בעמודה	הימנית	שבטבלה	את	הפלט	המתקבל	בהתאם	לערכי	המשתנים	בכל	שורה. 	 	

 :levelstatusif status == 1הפלט המתקבל

        if level < status: 

             print "one" 

        else:    

         print "two" 

else:    

    print "three" 

print "four" 

91I

12II

01III

המשך	בעמוד	3	
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שאלה 2 )20 נקודות(

	בטבלה	שלפניך	נתונים	ארבעה	קטעי	קוד	)4-1(,	שמטרתם	להדפיס	כפלט	את	המילה	"!Hello"	חמש	פעמים.
	עבור	כל	קטע	קוד	—	רשום	בעמודה	הימנית	אם	הוא	תקין	או	לא תקין.

)כל	קטע	קוד	—	5	נקודות(.

קטע קודתקין / לא תקין
for counter in xrange(5): 

      print "Hello!"
1

counter = 5 

while counter > 0: 

     print "Hello!" 

     counter = counter + 1

2

counter = 0 

while counter != 5: 

     print "Hello!" 

     counter = counter + 1

3

for counter in xrange (1,5,1): 

     print "Hello!"

4

המשך	בעמוד	4	
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שאלה 3 )20 נקודות(

לפניך	תוכנית	שהפלט	שלה	הוא	שלושה	ריבועים,	כמתואר	באיור	שלפניך: א.  )8 נק׳( 

איור א׳ לשאלה 3

התוכנית	מבצעת	את ציור	הריבועים	על–ידי	זימוני	הפעולה	draw	,	המקבלת	כפרמטר	מספר	שלם	חיובי.	    
גודל	הריבועים:	50 , 100 , 150	צעדים.	

השלם	את	ההוראות	החסרות	למימוש	התוכנית	שלפניך:

import turtle

def draw(size):

      for item in xrange(             ):

             player.left(90)

             player.                (              ) 

scrn = turtle.Screen()

player = turtle.Turtle() 

זימוני	הפעולה #

draw(             )

               (             )

               (             )

turtle.mainloop()

המשך	בעמוד	5	
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.	turtle	בספרייה	שימוש	עושה	אשר	פייתון	בשפת	תוכנית	לפניך ב.  )12 נק׳( 

import turtle 

scrn = turtle.Screen()

player = turtle.Turtle() 

player.penup()

player.goto(0,100)

player.pendown()

player.goto(100,100)

player.goto(0,0)

player.goto(100,0)

סרטט	את	הצורה	המתקבלת	על–גבי	מערכת	הצירים	שלפניך. 	 	

.	20 20# הערה:	גודל	כל	משבצת	   

(–100, 100)
–X, Y

(–100, –100)
–X, –Y

(100, –100)
X, –Y

(100, 100)
X, Y

איור ב׳ לשאלה 3
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שאלה 4 )20 נקודות(

במזכירות	בית–הספר	התקבלה	בדואר	האלקטרוני	)e–mail(	הודעה	מסקרנת	המכילה	מילת	קסם	סודית: א.   )9 נק׳( 
״super_cali_fragi_listic_expi_ali_docious״.

	 	.	text	נמצאת במשתנה	הקסם	מילת    
	בתוך	מילת	הקסם	מסתתר	מסר	סודי	לתלמידי	עמ״ט.
כדי	לגלות	מהו	המסר	יש	לעקוב	אחרי	קטע	הקוד	הזה:

text = "super_cali_fragi_listic_expi_ali_docious"
ans = text[0:2] + text[4] + text[26] + text[12] + text[31] + text[–1] + text[24]

print ans

מה	יודפס?																																																																							

(str1,str2)	:מחרוזות	שתי	המקבלת	what	הפעולה	נתונה ב.   )11 נק׳( 
השלם	את	ערכי	המשתנים	הבאים	לאחר	ביצוע	קטע	הקוד	שלהלן:

ערך המשתנהשם המשתנה
str1

str2

ch1

ch2

word

def what(str1,str2):

     ch1 = str1[0]

     ch2 = str2[–1]

     word = ch1 + 'o'*2 + ch2

     print word

what('Galit', 'Liad')	

המשך	בעמוד	7	
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שאלה 5 )20 נקודות(

לפניך	קטע	קוד:

count = 0

for index in xrange(5): 

         num = int(raw_input("מספר	הכנס"))

         if num % 2 == 0: 

                 count = count + 1 

         else: 

                 count = count – 1

print count

מה	יהיה	הפלט	של	קטע	הקוד	בעבור	הקלט	שלהלן	)יש	לקרוא	משמאל	לימין(: א.  )7 נק׳( 

" 84      3      62      – 14      24

תשובה:																																								    

מה	יהיה	הפלט	של	קטע	הקוד	בעבור	הקלט	שלהלן	)יש	לקרוא	משמאל	לימין(: ב.  )7 נק׳( 

" 9      – 41      – 74      16      91

תשובה:																																								

מה	מבצע	קטע	הקוד? ג.   )6 נק׳( 
הקף	בעיגול	את	התשובה	הנכונה.

מחשב	ומדפיס	כמה	מספרים	זוגיים	נקלטו	וכמה	מספרים	אי–זוגיים	נקלטו 	.1 	 	

מחשב	ומדפיס	כמה	מספרים	זוגיים	נקלטו 	.2 	 	

מחשב	ומדפיס	כמה	מספרים	אי–זוגיים	נקלטו 	.3 	 	

מחשב	ומדפיס	את	ההפרש	בין	סך	המספרים	הזוגיים	שנקלטו	לסך	המספרים	האי–זוגיים	שנקלטו 	.4 	 	

המשך	בעמוד	8	
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בהצלחה!

פרק שני: שאלת חובה
שאלה 6 )20 נקודות(

לקראת	ההמראה	למאדים,	עברו	ארבעת	האסטרונאוטים	של	נאס״א	(NASA)	סדרת	אימוני	כושר	יומית.

האימונים	כללו	את	התחנות	האלה:

ריצה	על	הליכון	כושר 	—

קפיצה	בחבל 	—

שחייה	בבריכה	האולימפית 	—

בתום	כל	תחנה,	מתבצע	רישום	של	ההישגים	הספורטיביים	של	כל	אסטרונאוט.

נאס״א	כתבה	קטע	קוד	הְמַחשב	ומדפיס	את	ההישגים	הכוללים	עבור	הצוות	כולו:

 (run)	ההליכון	על	שרצו	המטרים	מספר	סך–הכול 	—

	(jump)	בחבל	שקפצו	הקפיצות	מספר	סך–הכול 	—

 (swim)	ששחו	הבריכות	מספר	סך–הכול 	—

השלם	את	הקוד	כך	שיבצע	את	הנדרש:

run =                      

jump =                      

swim =                      

for astro in xrange(1,          ):

   print "Astronaut: ", astro

   run =                       + int(raw_input("ההליכון	על	שרצת	המטרים	מספר	את	הכנס"))

   jump = jump + int(raw_input("בחבל	שקפצת	הקפיצות	מספר	את	הכנס"))

   swim =                       + int(raw_input("ששחית	הבריכות	מספר	את	הכנס"))

print "שרצו	המטרים	מספר	סך–הכול",                              

print "                                                              ", jump

print "ששחו	הבריכות	מספר	סך–הכול",                                       
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