
- 1 -

הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch, קיץ תשע"ז

 מדינת ישראל
משרד החינוך

מספר 
השאלה

טווח הציונים התשובה הנכונה ופירוט רמות הביצוע סוג הפריט 
לתשובה

— V מעקב1 א 

— X , אין השמה ל–num2 בעת הגרלה ב 

 V — ג 

V — ד 

— X , ערכים של num1, num2 זהים ה 

0-20 נק'

 כל סעיף 4 נק'
 לסעיפים ב, ה:
 2 נק׳ לתשובה
2 נק׳ להסבר

— פלט לא זהה, עבור number שווה ל–0 מעקב2 א 
יינתנו פלטים שונים

— פלט לא זהה, עבור grade שווה ל–0  ב 
או 100 יינתנו פלטים שונים

— פלט זהה ג 

— פלט זהה ד 

0-16 נק'

 כל סעיף 4 נק'
 לסעיפים א, ב:
 2 נק׳ לתשובה
2 נק׳ להסבר

תשובה 1ר"ב3 א. 

תשובה 4 ב. 

0-12 נק'

כל סעיף 6 נק'
מעקב 4

ר"ב

תשובה 1 א. 

תשובה 4 ב. 

תשובה 2 ג. 

- הפלט: 1 ד 

0                

0-16 נק'

 כל סעיף 4 נק'
עבור סעיף ד׳ 2 נק׳ 

עבור כל פלט

פתוח5

השלמה 
של תסריט 

חלקי

0 — 1 נק' א. 

0 — 1 נק' ב. 

ג.  number — 2 נק׳

yes/ — 2 נק׳ y /כן ד. 

בת /girl — 2 נק' ה. 

numberOfGirl — 2 נק' ו. 

1 — 2 נק' ז. 

— numberOfArriavals numberOfGirl–  ח. 
3 נק'

numberOfGirl — 2 נק' ט. 

numberOfArriavals — 3 נק' י. 

0-20 נק'

כל השלמה 1/2/3 
נק'
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הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch, קיץ תשע"ז

 מדינת ישראל
משרד החינוך

תשובה 4ר"ב6 א. 

תשובה 2 ב. 

תשובה 1 ג. 

תשובה 4 ד. 

0-16 נק'

כל סעיף 4 נק'

 20  1

  

קטע תסריטV או הסבר
Vא.

Xב.

 num2–אין השמה ל
בעת הגרלה

Vג.
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הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch, קיץ תשע"ז

 מדינת ישראל
משרד החינוך

Vד.

Xה.

 num1, ערכים של
num2 זהים

16  2

  
פלט זהה / לא זההקטעי תסריטים

קטע תסריט ראשון:א.

קטע תסריט שני:

פלט לא זהה

עבור number שווה ל–0 יינתנו 
פלטים שונים
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הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch, קיץ תשע"ז

 מדינת ישראל
משרד החינוך

  
קטע תסריט ראשון:ב.

קטע תסריט שני:

*בקטע תסריט שני, הקשר הלוגי not מתייחס לכל התנאי, 
כלומר

 not (grade < 0 or grade > 100)

פלט לא זהה

עבור grade שווה ל–0 או 100 
יינתנו פלטים שונים

קטע תסריט ראשון:ג.

קטע תסריט שני:

פלט זהה
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הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch, קיץ תשע"ז

 מדינת ישראל
משרד החינוך

קטע תסריט ראשון:ד.

קטע תסריט שני:

* בקטע תסריט שני, הקשר הלוגי not מתייחס לכל התנאי, 
כלומר

not (number mod 2 = 1)

פלט זהה

12  3

הצורה המתקבלת היא:  א.   6

תשובה 1

הצורה המתקבלת היא:  ב.   6

תשובה 4
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הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch, קיץ תשע"ז

 מדינת ישראל
משרד החינוך

כל סעיף 4 נק' )חלוקת סעיף ד'  -כל פלט 2 נק'(  16  4 

מה תאמר הדמות עבור משתנה day בסיום ביצוע  א.   
התסריט??

9  .1

8  .2

7  .3

1  .4

מה תאמר הדמות עבור משתנה candles בסיום ביצוע  ב.   
התסריט?

0  .1

8  .2

35  .3

44  .4

 candles מה תפקידו של המשתנה , day על פי ערכו של ג.   
בלולאה?

למנות )לספור( את מספר הנרות בכל יום  .1

לסכום את מספר הנרות המצטברים בכל הימים  .2

להגדיל את סכום כל הנרות ב- 1 בכל יום  .3

אף תשובה אינה נכונה  .4

1 הפלט:    ד.   

0     
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הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch, קיץ תשע"ז

 מדינת ישראל
משרד החינוך

כל סעיף 1/2/3 נק'  20  5 
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הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch, קיץ תשע"ז

 מדינת ישראל
משרד החינוך

כל סעיף 4 נק'  16  6

מה ערכו של המשתנה count בסיום התסריט? א.   

0  .1

1  .2

2  .3

3  .4

מה ערכו של המשתנה score בסיום התסריט? ב.   

0  .1

300  .2

350  .3

400  .4

?count מה תפקידו של המשתנה ג.   

לספור את כמות הזוקימונים  שברשות השחקן  .1

 )flying( לספור את כמות הזוקימונים  מסוג טיסה  .2
שברשות השחקן

לחשב את הניקוד שניתן עבור כל זוקימון  שנתפס או   .3
ברח

לסכום את כמות הנקודות שצבר השחקן במהלך   .4
המשחק

אף תשובה אינה נכונה  .5

?score מה תפקידו של המשתנה ד.   

לספור את כמות הזוקימונים  שברשות השחקן  .1  

 )flying( לספור את כמות הזוקימונים  מסוג טיסה  .2  
שברשות השחקן

לחשב את הניקוד שניתן עבור כל זוקימון  שנתפס או   .3  
ברח

לסכום את כמות הנקודות שצבר השחקן במהלך   .4  
המשחק

 

    

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.


