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 מדעי המחשבב משימה מסכמת

  מדעי המחשב ורובוטיקה –כיתות ח' 

  

    שם המורה:      כיתה:       : בהצלחה ל

 ,יקרים תלמידים

 ורובוטיקה. במדעי המחשב משימה מסכמת לפניכם 

מצוין  ערך כל שאלה .שאלותל לב וענו בתשומת פריטי המבחן את בעיון ִקְראּו 

 .בכותרת השאלה

 דק'. 021לרשותכם  

 .בבחינה זו נתייחס לרובוט המתואר בדף המצורף בסוף הבחינה 

את מספר התלמיד המופיע  העתיקו דף תשובות.מצורף בסוף הבחינה כמו כן  

 .של הבחינה למקום המיועד לכך בדף זהבדף הראשון 

להעתיק את . אפשר ן וענו בדף התשובותאת דף התשובות מהמבח הפרידו

 תשובותיכם לדף התשובות בסיום המבחן.

 , כתבו אותה במקוםתשובה לכתובבשאלות שבהן אתם נדרשים  

 המיועד לכך.  

 כמה מבין אחת נכונה תשובה לבחורבשאלות שבהן אתם נדרשים  

 .  , בחרו את התשובה וסמנו לָידהתשובות

, שסימנתם כך:  אם אתם רוצים לתקן את תשובתכם, מחקו את התשובה 

 תשובה אחרת. ליד וסמנו 

 יותר מתשובה אחת, התשובה תיחשב שגויה. ליד אם תסמנו  

 מילים חשובות. שימו לב למילים אלה. הודגשובחלק מן השאלות  

ְדקּו היטב את תשובותיכם,, לפני מסירת המבחן  ותקנו לפי הצורך. בִּ

 !בהצלחה

מספר 
 תלמיד/ה

 למילוי ע"י המורה
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 נק'( 11) 1שאלה 
  : 2שורה הוראה שבחסר נתון ב שלפניכם תכניתב

0. 011   מנועL 

2. ____ מנועR 

 (5) המתן .3

 .באופן שונה 2שורה בהחסרה ההוראה הושלמה  ד' -א'כל אחד מן הסעיפים ב

  קבעו האם הטענות שלפניכם נכונות:

 לא נכון / נכון 2ההוראה שהושלמה עבור שורה  

  Rמנוע 111 עבור ההוראה: א
 קדימה עהרובוט ייס

 

  Rמנוע   -111 :עבור ההוראה ב
 הרובוט ייסע אחורה

 

  Rמנוע  01:עבור ההוראה ג
 הרובוט יבצע פנייה בקשת בכיוון השעון )ימינה(

 

  Rמנוע  1 :עבור ההוראה ד
 הרובוט יבצע פניית רגל ציר בכיוון השעון )ימינה(

 

  Rמנוע 111  :עבור ההוראה ה
  ס"מ 21 של מרחקויעצור לאחר הרובוט ייסע קדימה 

 

 

 נק'( 11) 2שאלה 

 
 –חציו שחור וחציו לבן , שמשטחבסרטוט שלפניכם מתואר 

 .ובמרכזו ניצב רובוט

 .a=1 b=5 ,   נתונים שני המשתנים: ,כמו כן 

 אחרת.  false-אם התנאי מתקיים ו trueהגדירו  , כל אחד מהתנאים הבאיםעבור 

 התנאים מכילים את הסמנים הבאים: 

  > גדול,  ≠שווה = , שונה  

 תוצאה תנאי 

  L = aחיישן א

  (  ( b > 5  או ( R = 1חיישן ) ב

  (( b = 5   וגם ( L = 0חיישן ) ג

  ( ( b ≠ 0( או  Lחיישן  ≠1 )  או(  Rחיישן ≠ 1 ) ד

  (R חיישן < Lחיישן ) או( a + b > 6 )  ה
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  נק'( 10) 3שאלה 

 רטוט. סנסיעתו בקו השחור, כמתואר באת ומתחיל  ,האגדותבארץ מסייר הרובוט 

 .של הרובוט עובי הקו השחור קטן מהמרחק בין שני חיישני האור

 

  :ההבא תכניתהרובוט מבצע את ה

0. 011  מנועL   

2. 011  מנועR  

 L חיישן=  0בצע כל עוד  .3

 הדפס "נוסע קדימה"  .3.0

4.  0 מנועL 

 (5המתן ) .5

6. 011   מנועL   

  Rחיישן = 0בצע כל עוד  .7

 הדפס "נוסע קדימה" .7.0

8. 1  מנועR   

 (5המתן ) .9

01. 011   מנועR   

 ( Lחיישן = 0 ) או  ( Rחיישן = 0)  בצע כל עוד .00

 הדפס "נוסע קדימה" .00.0

02. 1   מנועL   

03. 1   מנועR 

 המשך השאלה מעבר לדף
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 סעיף א'

 ?תכניתהיכן ייעצר הרובוט לאחר ביצוע ה. תכניתה פעולת עקבו אחר

0  וןטקריפ 

2  ארץ לעולם לא 

3  ארץ עוץ 

4  אינה נכונה 0-3אף אחת מהתשובות. 

  סעיף ב

   הדרדסים. יעריגיע הרובוט אל שלפניכם, כך שבסיום הרצת התכנית  תכניתהשלימו את ה

0. 011  מנועL   

2. 011  מנועR  

 Rחיישן = ____בצע כל עוד  .3

 הדפס "נוסע קדימה" .3.0

4. 1   מנוע R/ מנועL )הקיפו בעיגול( 

 (5)המתן  .5

6. _____  מנועR / מנועL )הקיפו בעיגול והשלימו( 

 )הקיפו בעיגול והשלימו( Lחיישן / Rחיישן=  ____ כל עודבצע  .7

 הדפס "נוסע קדימה" .7.0

8. _____  מנועR / מנועL )הקיפו בעיגול והשלימו( 

 (5המתן ) .9

01.  100 מנועL   

 השלימו() Lחיישן = ____ או   Rחיישן = ____בצע כל עוד  .00

 קדימה"הדפס "נוסע  .00.0

02. 1  מנועL  

03. 1  מנועR 
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 נק'( 6)  4שאלה 
 

 שכתב אמיר:  תכנית לפניכם
   בתחילת פעולת התוכנית, הרובוט פונה לכיוון ימין, כמתואר בסרטוט.

 ס"מ. 5אורך צלע כל משבצת ריבועית הינו 
 ציירו את המסלול אותו עובר הרובוט )צבעו את המשבצות עליהן הרובוט עובר(.

 
0) 011  מנועL 

2) 011  מנועR 

 (3המתן )   (3

4) 011  מנועL 

5) 011-  מנועR 

 (5המתן )       (6

7) 011  מנועR 

 (3המתן )       (8

9) -100  מנועR 

 (5המתן ) (01

00) 100  מנועR 

 (3המתן ) (02

03) 0  מנועR 

04) 0  מנועL 
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 נק'( 11) 0שאלה 
 

 המתואר בסרטוט שלפניכם,עומד במשטח שלפניכם הרובוט 
 , והרובוט מונח כשפניו לכיוון ימין לבן,על המשטח החיישניו נמצאים מ 2כאשר 

 .כמתואר בסרטוט
 

0. 011  speed (המייצג את מהירות תנועת המנוע )משתנה 

 בצע אינסוף פעמים .2

2.0.speed   מנועR 

2.2.speed  מנועL 

 (0)המתן  2.3

 (  Lחיישן=  1)  וגם (R חיישן=  1 אם ) 2.4

2.4.0     (1-) *speed   speed   

  

 ימין                                                                                            שמאל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 חוג פתוח / חוג סגור:התכנית בהשלימו את המשפט הבא: הרובוט מבצע  את  .א

 )הקיפו את התשובה הנכונה(

  :נימוק

 
 

 
 :  הנכונה ביותרשובה תסמנו את ה? מה מבצעת התכנית .ב
 
0  פונה לכיוון ימיןתמיד  ראש הרובוט .הרובוט ינוע הלוך ושוב ללא הפסקה. 

2  הרובוט ינוע הלוך ושוב ללא הפסקה.  

 שמאל לסירוגין.וימין  ניםלכיווראש הרובוט יפנה             

3  .ראש הרובוט פונה תמיד לכיוון הנסיעה הרובוט יקיף את המלבן ללא הפסקה. 

4  ראש הרובוט פונה בניגוד לכיוון הנסיעה. .ללא הפסקההרובוט יקיף את המלבן 
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  נק'(  14) 6שאלה 

 לרובוט שלפניכם שונה המיקום של חיישן המגע, 

 , כמתואר באיור משמאל.מלפניםוכעת הוא ממוקם 

 ,הרובוט מעוניין לעזור למרים להגיע אל הבובה שלה, קיטי

 .מבלי להיתקל באחת המכוניות שהשאיר אחיה הגדול  

 הרובוט המכוון מעלה מתחיל נסיעתו בקצה החדר, כמתואר בשרטוט.

 )כאשר הרובוט נוגע בבובה, חיישן המגע נלחץ(. 

 ס"מ. 5הינו אורכה ורוחבה של כל משבצת 

      

   

 

  

  

 

   

   

 

  

     

  

 השלימו את התכנית שלפניכם, כך שהרובוט יגיע אל קיטי מבלי להיתקל בצעצועים: .א

 1מגע = -בצע כל עוד חיישן .0

0.0 011  מנועL   

0.2 011  מנועR  

 (____ המתן ) 0.3

0.4  ______ מנועR  

0.5 011  מנועL  

 (____המתן )  0.6

0.7  ____ מנועR  

0.8  ____ מנועL  

 (____ המתן ) 0.9

2. 1  מנועL  

3. 1  מנועR  

 "!HELLO KITTYהדפס " .4

 
 המשך השאלה מעבר לדף



 משרד החינוך
 מנהל מדע וטכנולוגיה

 מדעי המחשב הוראת הפיקוח על

  8 
 

 
 

 אחיה של מרים מעוניין לבנות תכנית, שבסיומה יגיע הרובוט אל הטרקטור שלו, .ב

 דו העליון של החדר.את נסיעתו כשהוא פונה שמאלה, בצ אך הפעם הרובוט מתחיל

 שהרובוט יגיע  אל הטרקטור.השלימו את התוכנית שלפניכם, כך 

 

     

   

 

  

  

 

   

   

 

  

      

 
 מגע -חיישן=1בצע כל עוד  .0

0.0. 011  מנועL  

0.2. 011  מנועR  

 (____ המתן ) .0.3

0.4.  ____ מנועR  

0.5.  ____ מנועL  

 (____המתן )  .0.6

0.7.  ____ מנועR  

0.8.  ____ מנועL  

 (____ המתן ) .0.9

2. 1  מנועL  

3. 1  מנועR  

 "!HELLO TRACTORהדפס " .4
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  נק'( 7)  7שאלה 

 :ההבא תכניתעקבו אחר ה

0. 4   secret)משתנה( 

2. 011  מנועR 

3. 011  מנועL 

 פעמים  secret חזור .4

 פעמים(   secret - 2)  חזור .4.0

 "לוחמת סייבר" הדפס .4.0.0

 (0)המתן  .4.0.2

5.  1  מנועR 

6. 1   מנועL 

 

 

 ?על גבי מסך הרובוט כמה פעמים יוצג  "לוחמת סייבר" .א

 

0  8 

2  4 

3  16 

4 2 

 המרחק שנסע הרובוט? מה .ב

 

0  20 ס"מ 

2  60 ס"מ 

3  40 ס"מ 

4 10 ס"מ 
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 (נק' 0)  8שאלה 

 שלפניכם , הרובוט מתחיל את נסיעתו כשהוא פונה לכיוון ימין, בתכנית

 ס"מ. 5אורכה ורוחבה של כל משבצת הינו  והוא ממוקם במשבצת המתוארת בסרטוט.

 הרובוט מגיע אל העיר האבודה, כאשראבודה. עיר להציל  נוסע על מנתהרובוט 

 .לוחצים על חיישן המגע של הרובוטתושבי העיר 

 

 הרובוט מבצע את התכנית הבאה:

 מגע-= חיישן 1כל עוד בצע  .0

0.0. 011  מנועR 

0.2. 011  מנועL 

 (0המתן ) .0.3

 Rחיישן = 1אם  .0.4

0.4.0   011-  מנועR 

 אחרת  0.5      

0.5.0   011-  מנועL 

 (5המתן ) 0.6

2. 1  מנועR 

3. 1  מנועL 

 לאיזו עיר יגיע הרובוט לאחר ביצוע התוכנית?עקבו אחר פעולת התכנית.  

 ממפיסא( 

 ב( גליסיה

 אטלנטיסג( 

 ליפוטיד( ל

 :__________אחר ה(
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 נק'(  9) 9שאלה 

ורים בקו ישר מהכפר שחורים פז מני  דרך יכמה ס דרדסבא שלח את הרובוט למנות 

 מסך הרובוט.אל עץ הקסמים ולהציג סכום זה על גבי 

 ., כמתואר בסרטוטהרובוט  פונה ימינה בתחילת המסלול, 

 חיישן המגע ממוקם מלפנים, כמתואר באיור.

 ס"מ. 5שחור הינו  כל סימן דרך רוחבו של  

 ס"מ. 05אורך ורוחב כל ריבוע הינו 

  .הקסמיםכשיתקל בעץ  סימני דרךהרובוט יפסיק למנות 

  :הרובוט משטח הנסיעה של

        

 

 תוכנית הרובוט

0. ____  counter  (הסופר את סימני הדרך )משתנה 

 1 = מגע-חיישןכל עוד  .2

2.0. 011  מנועR 

2.2. 011  מנועL 

 (0המתן ) .2.3

 ______________________אם  .2.4

2.4.0. ______________ counter 

 (0) המתן .2.4.2

3. 1  מנועR 

4. 1  מנועL 

 _________הדפס  .5

 (0) המתן .6

http://www.google.co.il/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ypzslhrz0KVFXM&tbnid=FQ98BxxEwKq05M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://merhav-ab.com/pages/selectedproduct139.aspx&ei=2BosUtT_FcinhAeOmoG4CA&psig=AFQjCNHnlG1aULDTWAW2k12fsRpNYKInYQ&ust=1378708568470843
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://ligdol.co.il/Upload/2010614163612_1.jpg&imgrefurl=http://www.ligdol.co.il/newchannels/Article.aspx?ArticleID=16129&ChannelId=4&h=200&w=134&sz=28&tbnid=iAW9UKE2nhwLfM:&tbnh=90&tbnw=60&zoom=1&usg=__RQuHZI7jWG6o45sAq55QfYQzeN8=&docid=5lsR8f4LyIHAIM&sa=X&ei=xhEsUppyjLSEB6vMgNAI&ved=0CDcQ9QEwBA&dur=1333
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 נק'(  14) 11שאלה 

          

 

 

 ס"מ. 5רטוט שלפניכם, רוחב כל משבצת הינו סב

 הרובוט תופס אורך של משבצת שלמה.

0. 1  x 

 פעמים  4בצע  .2

2.0. 011  מנועR  

2.2. 011  מנועL  

 x = 0 וגם  R= 1 אם חיישן .2.3

 (0המתן ) .2.3.0

   x = 1 או  L = 1אם חיישן .2.4

 (0המתן) .2.4.0

2.5.  1  מנועR   

2.6. 1   מנועL   

2.7. – x + 1     x 

 מתבצעת הלולאה, ןהפעמים בה 4-עקבו אחר פעולת הרובוט ב א'(

 ומלאו את הטבלה הבאה: 

מספר 
 הפעם

X חיישןR חיישןL  2.3תנאי 
(true/false) 

 2.4תנאי 
(true/false) 

 זמן שעבר

1       

2       

3       

4       

 

 ?מתחילת הפעולה ועד לסיומהב'( מהו המרחק אותו עבר הרובוט 
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 מדעי המחשב ורובוטיקה -דף תשובות  
 

 1שאלה 

 __________ .א

 __________ .ב

 __________ .ג

 __________ .ד

 __________ .ה

 2שאלה 

 __________ .א

 __________ .ב

 __________ .ג

 __________ .ד

 __________ .ה

 
 3שאלה 

       2     3     4  0 א.

 ב.

 Rחיישן = ____בצע כל עוד . 3

4. 1   מנוע R /מנועL 

6.  _____ מנועR  /מנועL  

 L/ חיישן Rחיישן  = ____ כל עודבצע  .7

8. _____ מנוע R /מנועL 

 L= חיישן ___ או   Rחיישן = ___בצע כל עוד  .00

 4שאלה 

         

           

          

          

          

 

 

 

 

 0שאלה 

 פתוח/סגור: הרובוט מבצע  את התכנית בחוג .א

 נימוק:

 

 

     2     3     4  0 .ב

   

 

 

 

 

 )המשך בעמוד הבא(

    סמל בית ספר 

     /התלמיד מס'
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 6שאלה 

 א.

 (____ המתן ) 0.3

0.4  ______  מנועR  

 (____המתן )  0.6

0.7  ____  מנועR  

0.8  ____  מנועL  

 (____  המתן ) 0.9

 ב.

 (____  המתן ) 0.3

0.4  ____ מנועR 

0.5  ____ מנועL  

 (____ המתן )  0.6

0.7  ____ מנועR 

0.8  ____ מנועL 

 (____  המתן ) 0.9
 

 7שאלה 

       2     3     4  0 א.

     2     3     4  0 ב.

 8שאלה 

 ה._____________  ד.     ג.     ב.     א.

 9שאלה 

1.    ___  counter (הסופר את סימני הדרך )משתנה 

 ______________________אם  2.3

2.3.1 ______________  counter 

 _________הדפס  .0

 

 11שאלה 

 א.
מספר 
 הפעם

X חיישןR חיישןL  2.3תנאי 
(true/false) 

 2.4תנאי 
(true/false) 

 זמן שעבר

1       

2       

3       

4       

 

 _______________________. ב
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המורכב משני מנועים, שני חיישני  ריבועי רובוט
 אור, וחיישן מגע.

 לרובוט התכונות הבאות:
 ( L, מנועRמנועשני מנועים )

 לכל מנוע ערך מספרי המייצג את מהירות המנוע.
  : עצירה      1

 : מהירות תנועת המנוע עם כיוון השעון    100..1
 : מהירות תנועת המנוע נגד כיוון השעון -1...-111

 

  דוגמאות לפעולות המתארות את התנהגות הרובוט

לפי מהירות  הרובוט נוסע קדימה
בקו ישר עד  numberשהוגדרה במשתנה 

מדפיס קו לבן , Rלבן בחיישןשמזהה קו 
 ואז עוצרעל הצג 

  מימין-לבן-עד-קדימה         
0. 100  number 
 (R  =1כל עוד )חיישן .2

2.0. number   מנועR       
2.2. number   מנועL       

 הדפס "קו לבן" .3
4. 1   מנועR 
5. 1  מנועL 

 

שניות,  5הרובוט נוסע קדימה למשך 
מעלות  91 -אח"כ מבצע פנייה במקום ב

 לכיוון ימין ועוצר.

 במקום-ימינה-קדימה      
0. 011   מנועR       
2. 011   מנועL       
 ( 5המתן )   .3
4. 011-  מנועR       
5. 011   מנועL       
 ( 5המתן )  .6
7. 1   מנועR 

8. 1  מנועL 

 הרובוט מתנהג בהתאם לטבלה הבאה:

מהירות  התנהגות הרובוט 
 Rמנוע

מהירות 
 Lמנוע

  הערה

בקו ישר במהירות  קדימה 
 מקסימלית

ערכים אלו בהשהיה  111 111
שנייה נדרשים  1של 

 5לנסיעה למרחק 
 ס"מ.

 

בקו ישר במהירות  אחורה 
 מקסימלית

111- 111-  

ערכים אלו, בהשהיה  51 111 בקשת שמאלהפניה  
שניות נדרשים  5של 

לצורך פנייה שמאלה 
)נגד כיוון השעון      

)רבע  91 -( ב
 סיבוב(

הרובוט מסתובב שמאלה בקשת  
שניות. עוצר, ממתין שנייה,  3למשך 

 3מסתובב שוב לאותו כיוון למשך 
 שניות, עוצר וממתין שנייה.

  פעמיים-שמאלה-קשת               
 פעמים: 2בצע  .0

0.0. 011   מנועR       
0.2. 31    מנועL       
 ( 3המתן )  .0.3
0.4. 1   מנועR 
0.5. 1  מנועL 
 ( 0המתן )  .0.6

כאשר חיישן המגע לחוץ הרובוט עוצר, 
כאשר החיישן משוחרר הרובוט נוסע 

 קדימה. הפעולה אינסופית 
  מגע-עפי-עצור-התקדם     

 בצע אינסוף פעמים: .0
 0=  מגע-אם חיישן .0.0

0.0.0. 1   מנועR       
0.0.2. 1    מנועL       

 אחרת .0.2
0.2.0. 011  מנועR       
0.2.2. 011  מנועL   

)סביב  במקום שמאלהפניה  
נקודת המרכז בקדמת 

 הרובוט, בין שני החיישנים(

111 111-  

  1 111 שמאלה רגל צירפניה  

   1 1 עצירה 

 חיישן מגע            ( L, חיישן Rחיישןשני חיישני אור )
 המשמעות ערך החיישן  המשמעות ערך החיישן

 אין מגע 1  רואה שחור 1

 יש מגע 1  רואה לבן 1

 , מעל הקולגוף הרובוט ונמצאים צמודים  האור חיישני
 אלא אם כן יצוין אחרת

 

 חיישן מגע

 Lמנוע    Rמנוע

 

 

  L     R 
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