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תלמידים יקרים

במבחן	שלפניכם	שש	שאלות.	יש	לענות	על	כולן.

קראו	בעיון	את	שאלות	המבחן	וענו	עליהן	בתשומת	לב.

בשאלות	שבהן	אתם	נדרשים	לכתוב	תשובה,	כתבו	אותה	במקום	המיועד	לכך.

בשאלות	שבהן	אתם	נדרשים	לבחור	תשובה	נכונה	אחת	מבין	כמה	אפשרויות,	הקיפו	את	התשובה	הנכונה.

בדקו	את	תשובותיכם	ותקנו	אותן	לפי	הצורך	לפני	מסירת	המבחן.

. Scratch–דף הוראות שימושיות ל	מובא	המבחן	בסוף	

משך	הבחינה	—	120	דקות	.

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

בהצלחה!

	 המשך	מעבר	לדף	



 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,-	2	-
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ח

שאלה 1 )15 נקודות(

לפניך	תסריט:

המשך	בעמוד	3	



 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,-	3	-
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ח

עקוב	אחר	התסריט	באמצעות	טבלת	המעקב	שלפניך,	וכתוב	מה	תאמר	הדמות	בסיום	ההרצה	של	התסריט	עבור	הערך	 א. 
.	input = 71

מה תאמר 
הדמות?

outputd2d1

האם התנאי

מתקיים?

input

71

הערה:	אין	חובה	להשתמש	בכל	שורות	הטבלה	במהלך	המעקב.  

מהי	מטרת	התסריט	המוצג	בשאלה?	הקף	בעיגול	את	התשובה	הנכונה. ב. 

לקלוט	מספר	שלם	חיובי	)בטווח	99–10(,	לבדוק	אם	הוא	בטווח	ולהציג	הודעה	מתאימה. 	.1

לקלוט	מספר	שלם	חיובי	)בטווח	99–10(	ולהציג	ערך	חדש	ללא	ספרת	האחדות	של	המספר	שנקלט. 	.2

לקלוט	מספר	שלם	חיובי	)בטווח	99–10(	ולהציג	ערך	חדש	חדש	ללא	ספרת	העשרות	של	המספר	שנקלט. 	.3

לקלוט	מספר	שלם	חיובי	)בטווח	99–10(	ולהציג	ערך	חדש	שסדר	ספרותיו	הפוך	מזה	של	המספר	שנקלט. 	.4
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,-	4	-
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ח

שאלה 2 )20 נק'(

."say"	ההוראה	את	המכילים	תסריטים	זוג	נתון	סעיף	בכל	)א-ה(.	סעיפים	חמישה	לפניך

המשתנה	number	הוא	משתנה	שערכו	מספר	שלם.

המשתנה	word	הוא	משתנה	מסוג	מחרוזת	תווים.

עבור	כל	זוג	תסריטים	ציין	אם	הדמות	שבתסריט	הראשון	אומרת	את	אותו	פלט	של	התסריט	השני	)פלט	זהה(,	או	לא	)פלט	
	לא	זהה(.

אם	הפלט	לא זהה,	הסבר	בקצרה	מדוע.

המלצה:	בטרם	תקבע	את	תשובתך	בדוק	כל	תסריט	באמצעות	כמה	ערכים	שונים	)לדוגמה,	במקרה	של	ערך	מספרי	שלם:	
מספר	חיובי/מספר	שלילי/אפס,	ובמקרה	של	מחרוזת:	מחרוזת	ריקה/לא	ריקה(.

 פלט זהה/פלטתסריטיםסעיף
לא זהה + הסבר

תסריט	ראשון:א.

תסריט	שני:

המשך	בעמוד	5	



 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,-	5	-
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ח

 פלט זהה/פלטתסריטיםסעיף
לא זהה + הסבר

תסריט	ראשון:ב.

תסריט	שני:
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,-	6	-
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ח

 פלט זהה/פלטתסריטיםסעיף
לא זהה + הסבר

תסריט	ראשון:ג.

תסריט	שני:
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,-	7	-
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ח

פלט זהה/פלט תסריטיםסעיף
לא זהה + הסבר

תסריט	ראשון:ד.

תסריט	שני:
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,-	8	-
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ח

פלט זהה/פלט תסריטיםסעיף
לא זהה + הסבר

תסריט	ראשון:ה.

תסריט	שני:
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,-	9	-
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ח

שאלה 3 )20 נק'(

לפניך	הלבנה	MoveInDirection	המשתמשת	בפרמטרים	steps	)צעדים(	ו–direction	)כיוון(:

כמו	כן,	לפניך	התסריט	הראשי,	ובו	יש	שימוש	בלבנה	MoveInDirection	ובפרמטרים	steps	)צעדים(	ו–direction	)כיוון(:
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,-	10	-
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ח

סרטט	על–גבי	התרשים	שלפניך	את	הצורה	המתקבלת	בתום	ההרצה	של	התסריט. א. 
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	,	כך	שבסיום	ההרצה	של	התסריט	 הדמות	החליטה	לשנות	את	הערכים	בהוראה	 ב. 
התקבלה	הצורה	הריבועית	הבאה:	

הערה: שאר	התסריט	נותר	ללא	שינוי.  
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השלם את	ערכי	X	ו–Y	החסרים	בהוראה.  

 

 

0

90–90

180

תרשים כיוונים:
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,-	11	-
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ח

	הקף	בעיגול	את	התשובה	הנכונה	על	השאלות	שבסעיפים	ג׳—ד׳.

	,	כך	שבסיום	 בהתייחס	לתסריט	הראשי,	הדמות	החליטה	לשנות	את	הערך	בהוראה	 ג. 
ההרצה	של	התסריט	התקבלה	הצורה	הריבועית	הבאה:	

הערה: שאר	התסריט	נותר	ללא	שינוי.  

Y

X

(X:0, Y:0)
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00 20

0

 

?	steps	המשתנה	של	החדש	ערכו	להיות	צריך	מה  

10 	.1

50 	.2

–50 	.3

–10 	.4
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,-	12	-
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ח

,	 בהתייחס	לתסריט	הראשי,	הדמות	החליטה	לשנות	את	הערך	בהוראה	  ד. 

כך	שבסיום	ההרצה	של	התסריט	התקבלה	הצורה	הריבועית	הבאה:	

הערה: שאר	התסריט	נותר	ללא	שינוי.  

Y

X

(X:0, Y:0)
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מה צריך	להיות	ערכו	של	המשתנה	direction	בלולאה?	 	

100 	.1

0 	.2

–90 	.3

180 	.4
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,-	13	-
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ח

שאלה 4 )15 נק'(

מחנכת	כיתה	מעוניינת	לדעת	מיהו	התלמיד	או	התלמידה	שצבר/ה	את	מספר	השעות	המרבי	בהתנדבות	בקהילה	במשך	השנה.	
המחנכת	ביקשה	ממרים	לכתוב	תסריט	למציאת	התשובה.

להלן	התסריט	שכתבה	מרים:

מרים	השתמשה	במשתנים	count	)כמות(,	number	)מספר(,	max	)מקסימלי(	ו–volunteering	)התנדבות(.

הערה:	ניתן	להניח	שכל	הקלטים	גדולים	מ–0	או	שווים	ל–0	.

המשך	בעמוד	14	



 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,-	14	-
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ח

עקוב	אחר	התסריט	באמצעות	טבלת	המעקב	שלפניך,	והשלם	מה	תאמר	הדמות	עבור	הקלט	הבא	)יש	לקרוא	את	 א. 
הערכים	משמאל לימין(:		14 ,0 ,13.5 ,18 ,10.5 ,5

הערה: ערכו	של	count	הוא	הראשון	שנקלט	בסדרת	הערכים.  

	

volunteeringמה תאמר הדמות?

האם תנאי הלולאה

	

מתקיים?

countmax

0

5מתקיים

10.510.5

4מתקיים

הערה:	אין	חובה	להשתמש	בכל	שורות	הטבלה	במהלך	המעקב. 	

מה	ערכו	של	המשתנה	count	בסיום	ההרצה	של	התסריט?	הקף	בעיגול	את	התשובה	הנכונה. ב. 

–1 	.1

0 	.2

1 	.3

5 	.4
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,-	15	-
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ח

אורי	כתב	תסריט	חלופי,	שבו	הוא	החליף	את	סוג	הלולאה	בתסריט	שכתבה	מרים,	כמתואר	להלן:  ג. 

 

 

אורי טוען	כי	התסריט	שכתב	מבצע	את	אותה	משימה	בדיוק	כפי	שמבצע	התסריט	שכתבה	מרים.  

הקף	בעיגול	את	ההיגד	הנכון:  

טענתו של	אורי	נכונה	/	טענתו	של	אורי	אינה	נכונה  
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,-	16	-
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ח

שאלה 5 )15 נק'(

לקראת	סיום	חופשת	הקיץ,	מתקיים	בבריכה	העירונית	יום	כיף	לכל	תלמידי	העמ״ט	טכנולוגית	הלומדים	בכיתות	ז׳—י״ב	
בבית–הספר.	

בבריכה	העירונית	יש	שלושה	מתקנים	שונים:	מקפצת–מים,	מגלשת–מים	ובאנג׳י	מים.

ממקפצת–המים	יכולים	לקפוץ	כל	התלמידים.

במגלשת–המים	יכולים	להתגלש	בני	14	ומעלה.

באנג׳י	מים	יכולים	לעשות	בני	16	ומעלה.

לפניך	לבנה	המקבלת	כפרמטר	את	גיל	התלמיד,	age	,	ומעדכנת	את	המונה	של	מספר	התלמידים	המורשים	להשתמש	בכל	 א. 
	מתקן:	cJump	)מקפצת–מים(,	cSlide	)מגלשת–מים(,	cBungee	)באנג׳י	מים(.

השלם	את	החלקים	החסרים	בתסריט.
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,-	17	-
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ח

לפניך	תסריט	ראשי	חלקי,	הקולט	את	הגיל	של	תלמידי	העמ״ט	בבית–הספר	ומעדכן	את	מספר	התלמידים	המורשים	 ב. 
לעלות	על	כל	מתקן	בבריכה,	לפי	גילם.	הקליטה	תסתיים	כאשר	ייקלט	הגיל	0	.	התסריט	יציג	את	מספר	התלמידים	

	המורשים	לעלות	על	כל	מתקן.
השלם	את	החלקים	החסרים	בו.
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,-	18	-
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ח

שאלה 6 )15 נק׳(

לפניך	תסריט:

.	scratch	המילה	עבור	הדמות	תאמר	מה	וכתוב	שלפניך,	המעקב	טבלת	באמצעות	התסריט	אחר	עקוב א. 

newWordlastfirstמה תאמר הדמות?

האם התנאי

	

מתקיים?

word

scratch

הערה: אין	חובה	להשתמש	בכל	שורות	הטבלה	במהלך	המעקב.  

הבא	דוגמה	לערך	המשתנה	word	אשר	עבורו	תאמר	הדמות	את	ההודעה	״שגיאה!״. ב. 
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 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ז׳,-	19	-
אלגוריתמיקה באמצעות סביבת Scratch , תשע״ח

.	CS	ההודעה	את	הדמות	תאמר	עבורו	אשר	word	המשתנה	לערך	שונים	באורכים	מילים	של	דוגמאות	שתי	הבא ג. 

 

?	newWord	שבמשתנה	הערך	את	תאמר	שהדמות	כדי	word	במשתנה	הנדרש	המינימלי	המילה	אורך	מהו  ד. 
הקף	בעיגול	את	התשובה	הנכונה.

תו	אחד 	.1

שני	תווים 	.2

שלושה	תווים 	.3

ארבעה	תווים 	.4

בהצלחה!
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