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תלמיד יקר,
במבחן	שלפניך	שני	פרקים:

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

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

נקודות 																																																																								סך	הכול:				100	

	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.	

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

 משך הבחינה — 120 דקות.

הנחיה למורה: בסוף	הבחינה	יש	לאסוף	את	הבחינה.

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

בהצלחה!

	 	המשך	מעבר	לדף	 המשך	מעבר	לדף	
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פרק ראשון — בחירה )80 נקודות(
ענה על ארבע שאלות מבין השאלות 5-1 )לכל שאלה — 20 נקודות(.

שאלה 1 )20 נקודות(

לפניך	קטע	תסריט: א.  )10 נק׳( 

בטבלה	שלפניך	נתונים	ביטויים	לוגיים	(1–5)	.	רשום	בעמודה	הימנית	True )״אמת״( או	False )״שקר״(	עבור	כל	אחד	מן	
.	num3–ו	num2	,	num1	המשתנים	לערכי	בהתאם	הביטויים,

True / Falseביטוי לוגי
(num2 < num1)		or			(num2 < num3)1

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

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

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

(num2 > 25)			or					(num3 < 10)5
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:	level–ו	status	המשתנים	את	הכולל	תסריט	לפניך ב.  )10 נק׳( 

בהתאם	לערכי	המשתנים	status	ו–	level	אשר	רשומים	בטבלה,	רשום	בעמודה	הימנית	מה	תאמר	הדמות.

levelstatusהדמות תאמר

91
12
01
11
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שאלה 2 )20 נק'(

לפניך	תסריט: א.  )10 נק׳( 

מה	תאמר	הדמות	בסיום	הרצת	התסריט?	____________________________________
 

-
תו	רווח
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לפניך	תסריט: ב.  )10 נק׳( 

מה	יהיה	ערך	המשתנה	secret	בסיום	הרצת	התסריט?																																			
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שאלה 3 )20 נקודות(

א.  לפניך	תוכנית	שמציירת	שלושה	ריבועים,	כמתואר	באיור	הזה:	 )10 נק׳( 

 

גודל	הריבועים:	50,	100,	150	צעדים.

השלם	את	קטע	הקוד	שלפניך,	כך	שיצייר	את	מה	שמופיע	באיור	לעיל.
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ב.  לפניך	תסריט.	סרטט	על–גבי	התרשים	מה	הדמות	תצייר	)אין	קשר	לסעיף	א׳(:	 )10 נק׳( 
 

(–100, 100)

–X, Y

(100, 100)

X, Y

X, –Y

(100, –100)

–X, –Y

(–100, –100)
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שאלה 4 )20 נקודות(

לפניך	תסריט:

 

מה	יהיה	הפלט	של	קטע	התסריט	עבור	הערכים	שלהלן?	)קרא	משמאל לימין(: א.  )8 נק׳( 

84    3    62    –14    24   

תשובה:	_________

מה	יהיה	הפלט	של	קטע	התסריט	עבור	הערכים	שלהלן?	)קרא	משמאל לימין(: ב.  )8 נק׳( 

9    –41   –74   16   91         

תשובה:	_________

מה	מבצע	קטע	התסריט?	הקף	בעיגול	את	התשובה	הנכונה. ג.  )4 נק׳( 

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	הפרש	סך	המספרים	הזוגיים	שנקלטו	לסך	המספרים	האי	זוגיים	שנקלטו 	.4
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שאלה 5 )20 נקודות(

לפניך	תסריט:	

.	what	ובפעולה	sum, answer, result	במשתנים	שימוש	נעשה	בתסריט

עקוב	אחר	התסריט	באמצעות	טבלת	המעקב	שלפניך,	והשלם	מה	הדמות	תאמר	בסיום	הרצת	התסריט	 א.  )15 נק׳( 
עבור	הערכים	שלהלן	)קרא	משמאל לימין(:			53, 81, 36, 15, 74

resultnumberanswersumהדמות תאמר

מה	מטרת	הפעולה	what	?	הקף	בעיגול	את	התשובה	הנכונה. ב.  )5 נק׳( 

להציג	את	סכום	רשימת	המספרים	הניתנים	כקלט 	.1

להציג	את	סכום	ספרת	האחדות	של	רשימת	המספרים	הניתנים	כקלט 	.2

להציג	את	סכום	סדרת	העשרות	של	רשימת	המספרים	הניתנים	כקלט 	.3

להציג	את	כמות	המספרים	שנקלטו 	.4
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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,	נרשמים	הישגיו	הספורטיביים	של	כל	אסטרונאוט.	נאס״א	כתבה	תסריט,	ַהְּמַחשב	ומדפיס	את	ההישגים	
הכוללים	של	הצוות	כולו.	

המשתנה	run	מייצג	את	סה"כ	מספר	המטרים	שרצו	על	הליכון	כושר.  —

המשתנה jump	מייצג	את	סה"כ	מספר	הקפיצות	שקפצו	בחבל.	  —

המשתנה	swim	מייצג	את	סה"כ	מספר	בריכות	השחייה	ששחו.		  —
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השלם	את	הקוד	כך	שיבצע	את	הנדרש

בהצלחה!


	דף שער
	השאלות

