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בשאלון	שלפניך	6	שאלות.	יש	לענות	על	כולן.

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.

בעמוד	האחרון	של	השאלון	מצורף דף עזר.

בדוק	את	תשובותיך	ותקן	אותן	לפי	הצורך	לפני	מסירת	המבחן.

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 ח׳,-	2	-
רובוטיקה, תשע״ח

בסוף השאלון מובא דף–עזר. היעזר בו לפתרון השאלות.

ענה על כל השאלות 1—6.

שאלה 1 )16 נקודות(

בכל	שורה	בטבלה	שלפניך	נתונים	תוכנית	לרובוט	ושישה	מסלולי	נסיעה	של	הרובוט.

עליך	להקיף	את	האות	המייצגת	את	מסלול	הנסיעה	המתאים	ביותר	לתוכנית.

מאפיינים	כלליים:	

נקודת ההתחלה	של	הרובוט	מסומנת	בעיגול	שחור	(•)	,	והרובוט	פונה	כלפי	מעלה	(-).  •

המסלול	מסומן	בקו	שחור.  •

נקודת הסיום	מסומנת	בחץ	 המצביע	לכיוון	שאליו	פונה	הרובוט	בסיום	המסלול	שהוא	עובר.  •

1.1	R! מנוע	100 

	L! מנוע	50

המתן	5	שניות

L! מנוע	100

המתן	5	שניות

	R! מנוע	0 
	L0 ! מנוע

והדגבא

1.2	R! מנוע	50

	L! מנוע	100

המתן	15	שניות

	R! מנוע	100—

	L100— ! מנוע

המתן	5	שניות

	R! מנוע	0

L! מנוע	0

והדגבא
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1.3	R! מנוע	100

	L! מנוע	100

המתן	5	שניות

R! מנוע	100—

L! מנוע	100

המתן	5	שניות

L! מנוע	100—

המתן	10	שניות

	R! מנוע	0

L! מנוע	0

והדגבא

1.4	R! מנוע	100—

	L! מנוע	50—

המתן	20	שניות

	L! מנוע	100—

המתן	10	שניות

	R! מנוע	0

L! מנוע	0

והדגבא

המשך	בעמוד	4	
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שאלה 2 )20 נקודות(

לפניך	תוכנית	שנכתבה	עבור	רובוט	תיאורטי	)גנרי(	אשר	הוגדרו	לו	שלוש	פעולות	בסיסיות:

(X)	סע(X)	()פנה	עצור

Rמנוע	!	xRמנוע !	xR! מנוע	0

Lמנוע !	xLמנוע !	–xL! מנוע	0
המתן	5	שניותהמתן	2	שניות

לפניך	ארבע	הוראות.	הקף	בעיגול	את	פעולת	הרובוט	בהתאם	להוראה	ולזמן	הנתונים. א. 

)סע	קדימה	/	סע	אחורה( סע	(100)	 )פנה	ימינה	/	פנה	שמאלה(1.	 פנה	(100)	 	.3
)סע	קדימה	/	סע	אחורה( סע	(100–)	 )פנה	ימינה	/	פנה	שמאלה(2.	 פנה	(100–)	 	.4

הנחיה	לסעיפים	ב—ג:

	עליך	לסרטט	את	מסלול	הנסיעה	של	הרובוט	בהתאם	לתוכנית	הנתונה,	ולכתוב	לכל	קטע	דרך	מספר	סידורי.
ליד	קטע	הדרך	הראשון	שהרובוט	עובר	כתוב	את	המספר	1	,	ליד	קטע	הדרך	השני	-	2	,	וכו'.

דוגמה	לכתיבת	מספר	סידורי	לקטעי	דרך.	

3

42
1 5

נסיעה לאחור
3

24
5 1

נסיעה קדימה

לרובוט	נכתבה	התוכנית	הזאת: ב. 

רוחב	כל	משבצת	הוא	5	ס״מ

חזור	4	פעמים:

						סע	(100–)

						פנה	(100)

עצור

סרטט	את	מסלול	הנסיעה	של	הרובוט	על–פי	התוכנית,	וכתוב	ליד	כל	קטע	דרך	מספר	סידורי. 	.1

לאיזה	כיוון	יפנה	הרובוט	בסיום	מסלול	נסיעתו?	הקף	בעיגול	את	התשובה	הנכונה.	"   /   !   /   -   /   . 	.2

המשך	בעמוד	5	
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גיל	ויעל	החליטו,	כל	אחד	בנפרד,	להוסיף	שורה	אחת	לתוכנית	הנתונה	בסעיף	ב׳. ג. 

רוחב	כל	משבצת	הוא	5	ס״מ

התוכנית של גיל

חזור	4	פעמים:

							סע	(100–)

							פנה	(100)

							סע	(100)	)התוספת	של	גיל(

עצור

סרטט	את	מסלול	הנסיעה	של	הרובוט	על–פי	התוכנית	של	גיל,	וכתוב	ליד	כל	קטע	דרך	מספר	סידורי. 	.1

לאיזה	כיוון	יפנה	הרובוט	בסיום	מסלול	נסיעתו?	הקף	בעיגול	את	התשובה	הנכונה.				"   /   !   /   -   /   . 	.2

רוחב	כל	משבצת	הוא	5	ס״מ

התוכנית של יעל

חזור	4	פעמים:

							סע	(100–)

							פנה	(100)

							סע	(100–)		)התוספת	של	יעל(

עצור	

סרטט	את	מסלול	הנסיעה	של	הרובוט	על–פי	התוכנית	של	יעל,	וכתוב	ליד	כל	קטע	דרך	מספר	סידורי. 	.3

לאיזה	כיוון	יפנה	הרובוט	בסיום	מסלול	נסיעתו?	הקף	בעיגול	את	התשובה	הנכונה.				"   /   !   /   -   /   . 	.4

התוכניות	שכתבו	גיל	ויעל	בסעיף	ג׳	הן	ב–	חוג פתוח / חוג סגור	)הקף	בעיגול	את	התשובה	הנכונה(. ד. 

המשך	בעמוד	6	
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שאלה 3 )19 נקודות(

	באיור	לשאלה	3	מתוארת	מפה	של	מבוך	ובו	אוצר.	מסלול	הנסיעה	במפה	מסומן	בצבע	לבן	והקירות	בצבע	אפור.
	חיישן	המגע	של	הרובוט	התיאורטי	)גנרי(	הועבר	לקדמת	הרובוט.

.	F	בנקודה	נמצא	האוצר	מטה.	כלפי	מופנות	ופניו	A	בנקודה	נמצא	הרובוט

להלן	תוכנית	המנחה	את	הרובוט	כיצד	להגיע	לאוצר.	חלק	מן	ההוראות	בתוכנית	של	הרובוט	חסרות.	השלם	את	 א. 
ההוראות	כך	שהרובוט	יעצור	כשיגיע	לאוצר	ויכריז	"מצאתי!"

	Rמנוע	!	100 	.1

	Lמנוע	!	100 	.2

כל	עוד	חיישן	מגע	_____________________			: 	.3

המתן	)1( 	3.1

_____________	!	מנוע	________________	 	.4

המתן	)________________( 	.5

_______________________________________ 	.6

כל	עוד																																	:	 	.7

המתן	)1( 	7.1

100– !	מנוע	___________ 	.8

המתן	)________________( 	.9

100	!	מנוע	___________ 	.10

כל	עוד																															: 	.11

המתן	)1(	שניות 	11.1

	Rמנוע	!	____________ 	.12

Lמנוע	!	____________ 	.13

הדפס	"מצאתי!" 	.14

ABC

F

E

D

איור לשאלה 3

המשך	בעמוד	7	
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לפניך	ארבעה	היגדים	(1–4)	המתייחסים	לתוכנית	של	הרובוט	הנתונה	בסעיף	א׳. ב. 

לכל	היגד	ישנן	שבע	אפשרויות	השלמה.	בחר	את	התשובה	הנכונה	מביניהן.	שים לב, תיתכן	יותר מתשובה אחת נכונה.  

הנח	כי	בכל	נקודה	שממנה	מתחיל	הרובוט	לנוע	הוא	פונה	לכיוון	היציאה	מהמעבר.	

כלומר: כשהרובוט	יוצא	מן	הנקודות	C , B , A	,	הוא	פונה	כלפי	מטה.	כשהרובוט	יוצא	מן	הנקודות	, E , D	F	,	הוא	פונה	  
מעלה.

אם	הרובוט	יתחיל	לנוע	מהנקודה	E	כשפניו	מופנות	כלפי	מעלה	הוא	יכריז	"מצאתי!"	כשיגיע	לנקודה: 	.1

		אף	תשובה	אינה	נכונה 7 	           F  6            E  5             D  4            C  3            B  2           A  1  

.	B	לנקודה	כשיגיע	"מצאתי!"	ויכריז	לנוע	יתחיל	הרובוט	שמהן	הנקודות	כל	את	סמן 	.2

		אף	תשובה	אינה	נכונה 7 					      F  6            E  5             D  4            C  3            B  2           A  1  

אם	הרובוט	יתחיל	לנוע	מהנקודה	C	כשפניו	מופנות	כלפי	מטה,	הוא	יכריז	"מצאתי!"	כשיגיע	לנקודה: 	.3

		אף	תשובה	אינה	נכונה 7 			         F  6            E  5             D  4            C  3            B  2           A  1  

.	A	לנקודה	כשיגיע	"מצאתי!"	ויכריז	לנוע	יתחיל	הרובוט	שמהן	הנקודות	כל	את	סמן 	.4

7  אף	תשובה	אינה	נכונה             F  6            E  5             D  4            C  3            B  2           A  1  

התוכנית	שנכתבה	בשאלה	זו	היא	ב–	חוג פתוח / חוג סגור	)הקף	בעיגול	את	התשובה	הנכונה(. ג. 

המשך	בעמוד	8	
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שאלה 4 )15 נקודות(

שירה	כתבה	את	התוכנית	שלהלן	עבור	רובוט	תיאורטי	)גנרי(:

PWR ! 100 	.1

TIME ! 10 	.2

חזור	3	פעמים: 	.3

חזור	3	פעמים: 	.3.1 	

Rמנוע	! PWR 	.3.1.1 	 	

	Lמנוע	! PWR 	.3.1.2 	 	

המתן	TIME	שניות 	.3.1.3 	 	

Rמנוע	!	(1–)*PWR 	.3.2 	

Lמנוע	!	(1–)*PWR 	.3.3 	

המתן	TIME	שניות 	.3.4 	

Rמנוע	!	0 	.4

Lמנוע	!	0 	.5

שימו לב!

בנסיעה בקו ישר )שני המנועים מקבלים את אותו הערך( 
היחס בין ערך המנועים לדרך שהרובוט עובר נשמר.

למשל : 

RמנועLהדרך שעובר מנוע
 הרובוט 

בשנייה אחת
5	ס"מ100100
4	ס"מ8080
3	ס"מ6060
2	ס"מ4040
1	ס"מ2020

כמה	פעמים	מתבצעת	הוראה	3.4.?																																										 	.1 א. 

כמה	פעמים	מתבצעת	הוראה	3.1.3.?																																										 	.2

הריצו	את	התוכנית	של	שירה	על	הרובוט.	 ב. 

באיזה מרחק	מנקודת	המוצא	עוצר	הרובוט	?																																										  

שירה	שינתה	את	המשתנה	PWR	ל–50	)בהוראה	1(. ג. 

מהו	השינוי	שצריך	לבצע	במשתנה	TIME	)בהוראה	2(	כדי	שהרובוט	יסיים	בנקודה	שבה	סיים	בתוכנית	המקורית?

המשך	בעמוד	9	
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שאלה 5 )18 נקודות(

באיור	א׳	מתוארת	מערכת	בעלת	שני	גלגלי	שיניים.	 א. 

A	השיניים	ולגלגל	שיניים,	20	יש	B	לגלגל השיניים   
יש	40 שיניים.

השלם:

מחברים	מנוע	לגלגל	השיניים	B	,	ומסובבים	אותו	 	•
	במהירות	של	100	סיבובים	בדקה.		

	כתוצאה	מכך,	גלגל	השיניים	A	יסתובב		__________________		
סיבובים	בדקה.

מחברים	מנוע	לגלגל	השיניים	B	,	ומסובבים	אותו	לכיוון	ימין. 	•	
	כתוצאה	מכך,	גלגל	השיניים	A	יסתובב	___________________	

)ימינה / שמאלה(	

מחברים	מנוע	לגלגל	השיניים	A	,	ומסובבים	אותו	 	•
	במהירות	של	100	סיבובים	בדקה.

	___________		?	B	השיניים	גלגל	יסתובב	בדקה	סיבובים	כמה

איור א׳

A

B

באיור	ב׳	מתוארת	מערכת	בעלת	שלושה	גלגלי	שיניים.	  ב. 
ההבדל	בין	מערכת	זו	למערכת	המתוארת	באיור	א׳	הוא	

.	B–ו	A השיניים	גלגלי	בין	C	השיניים	גלגל	בהוספת

לגלגל השיניים	B	יש	20	שיניים,	לגלגל	השיניים	C	יש	8	שיניים	  
ולגלגל	השיניים	A	יש	40	שיניים.

השלם:

מחברים	מנוע	לגלגל	השיניים	B	,	ומסובבים	אותו	ימינה.	 	•

	____________	?	C	השיניים	גלגל	יסתובב	כיוון	לאיזה 	—	
)ימינה / שמאלה(

	____________	?	A	השיניים	גלגל	יסתובב	כיוון	לאיזה 	—	
)ימינה / שמאלה(

כתוב	מה	תפקידו	של	גלגל	השיניים	C	במערכת	שבסרטוט 	•

איור ב׳

A

C

B

המשך	בעמוד	10	
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שאלה 6 )12 נקודות(
	ברובוט	התיאורטי	)גנרי(	מותקנים	חיישן	אור	ואביזר	המאפשר	לו	לעלות	ולרדת	מדרגה.	

נכתבה	הפעולה	חצה )X( שמטרתה	לגרום	לרובוט	לחצות	כביש	שחור	שעליו	מסומנים	X	פסי	מעבר	חצייה	לבנים.

X	=  מספר	הפסים	הלבנים	במעבר	החצייה.

הרובוט	מבצע	פעולות	נוספות:

רד-מהמדרכה)(	—	הרובוט	יורד	מן	המדרכה	אל	הכביש.  •

עלה-למדרכה)(	—	הרובוט	עולה	מן	הכביש	אל	המדרכה.  •

התקדם)(	—	הרובוט	מתקדם	0.1	ס״מ.  •

ממקמים	את	הרובוט	על	קצה	המדרכה,	לפני	מעבר	חצייה,	בניצב	לפסים.	)אם	הרובוט	ממוקם	על	המדרכה	הימנית,	הוא	פונה	
שמאלה.	אם	הרובוט	ממוקם	על	המדרכה	השמאלית,	הוא	פונה	ימינה.(

.	)X( חצה	הפעולה	את	מפעיל	הרובוט

ידוע	כי	המרחק	מן	המדרכה	אל	הפס	הלבן	הקרוב	אליה	הוא	40	ס"מ	)משני	צדי	מעבר	החצייה(.

שים לב:	המרחק	בין	הפסים	ורוחב	הפסים	אינם	ידועים.

דוגמה למעבר חצייה עם 3 פסים:

מדרכהמדרכה

40 ס״מ40 ס״מ

השלם	את	ההוראות	החסרות	בפעולה	חצה )X(	שמבצע	הרובוט. א. 

)X( חצה

רד-מהמדרכה)( 	.1

חזור	X	פעמים: 	.2

כל	עוד	___________________________ 	2.1

התקדם)( 	2.1.1

כל	עוד	___________________________ 	2.2

התקדם)(	 	2.2.1

חזור	)___(	פעמים 	.3

___________________________________ 	3.1

עלה-למדרכה)( המשך	בעמוד	11	4.	



 בחינת מפמ״ר במדעי המחשב לכיתה ח׳,-	11	-
רובוטיקה, תשע״ח

הרובוט	נלקח	לארץ	עוץ	שבה	מעברי	החצייה	מסומנים	בפסים	אדומים	על	רקע	כבישים	בצבע	ירוק.	  ב. 
מכיוון	שחיישן	האור	של	הרובוט	מזהה	רק	את	הצבעים	שחור–לבן,	הוחלף חיישן האור בחיישן מגע.	חיישן	המגע	מותקן	

בקדמת	הרובוט.	כתבו	הוראה	חדשה	לחציית	כביש	בארץ	עוץ.

השלם	את	ההוראות	החסרות	בפעולה	חצה–בארץ–עוץ )(.  

חצה-בארץ-עוץ)(

רד-מהמדרכה)( 	.1

________________________________ 	.2

_______________________ 	 	2.1

עלה-למדרכה)( 	.3

בהצלחה!
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