
 משרד החינוך
 מנהל מדע וטכנולוגיה

 מדעי המחשב הוראת הפיקוח על

 
 משימה מסכמת–מדעי המחשב 

 מדעי המחשב ורובוטיקה -כיתות ח'
 דף תשובות

 

  

 
 נק'( 2כל סעיף  –נק'  01) 1שאלה 

 ______נכון___ .א

 ___ לא נכון ___ .ב

 _____ נכון ___ .ג

 _____ נכון ___ .ד

 ___ לא נכון ___ .ה

 
 נק'( 2כל סעיף  –נק'  01) 2שאלה 

 ______לא נכון___ .א

 _____ לא נכון ___ .ב

 _____ לא נכון ___ .ג

 ________ נכון ___ .ד

 ________ נכון ___ .ה

 
 ב.                                                   א.                                                             3שאלה 

 נק'     2     3     4   (7 ) 0 א.

 נק' ( 0כל סעיף  -נק'  8).  ב

 R= חיישן__ 0_. בצע כל עוד 3

4. 011-   מנוע Rמנוע /L  )פנייה ימינה במקום( 

6. _011 __ מנועR  /מנועL  

 Lחיישן/  Rחיישן=  _ 0___ כל עודבצע  .7

8. __011-___ מנועR  /מנועL 

 L= חיישן _0_ או   R= חיישן_0_בצע כל עוד  .00

במידה שביצע טעות חוזרת )בפנייה או בערכי 
אל היעד חיישן( אך בהתאם לטעות החוזרת יגיע 

 )יער הדרדסים(, יש להוריד ניקוד פעם אחת בלבד
 

 
 נק'( 6) 4שאלה 

         

           

          

          

          

 

שגיאה   –נק'  4
בכיוון הרובוט 

 בפניה השניה
 

 

על   –נק'  2להוריד 
כיוון בו התקדם  כל

מספר משבצות 
 3-שונה מ

 

 

 
 נק'( 5סעיף כל  –נק'  01) 5שאלה 

 סגור/פתוח הרובוט מבצע  את התכנית בחוג:  .א

 תנועה עם תלות בחיישנים          נימוק:  

הסבר לקוי אך מעיד על  ,קבע סגור –נק'  2

 ידע.

 

 1     2    3    4 .ב
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 נק' אחת לסעיף( 0קונסים  –)טעות נגררת  6שאלה 

 נק' ( 2 – 0.4נק', סעיף  0כל סעיף  -נק'  7)א. 

 (__2_המתן )  0.3

0.4 __011-__ מנועR   (2 )'נק 

 (__5__המתן )  0.6

0.7 __011_  מנועR  

0.8 _011___ מנועL  אם השאיר ריק(
, 011כתב  0.7וב 

 לא להוריד(
 (__ 3__המתן )  0.1

 נק'( 0כל סעיף  -נק'  7)ב.  

 (__ 3__המתן )  0.3

0.4 __011 __ מנועR  0.5, 0.4)סעיפים 

0.5 __011- __ מנועL  כל פניה שמאלה

 מתקבלת(

 (___ 5_המתן )  0.6

0.7 _011 __ מנועR 

0.8 _011 __ מנועL  

 (_ 0___המתן )  0.1

אם ענה על סעיף ב' בהתאם לציור של 

 סעיף א' לבדוק לשיטתו.
 

 
 נק'( 3נק', סעיף ב:  4סעיף א :  –נק'  7) 7שאלה 

       2     3     4   0 א.

     2     3     4  0 ב.

 
 נק'( 5)  8שאלה 

 ה._____________  ד.       ג.     ב.     א.

 לפלנדנק' אם ענה ה.  2

 
 נק'(  2, שאר הסעיפים  2.3נק' לסעיף  3 –נק'  1)  9שאלה 

1.    _0 __ counter )משתנה הסופר את סימני הדרך( 

/ יחסי או וגם  L=חיישןR  /1=חיישן1__אם  2.3

 __ביניהם

2.3.1 __counter + 1____  counter 

 _____  counter____הדפס  .5

בהשלמה האחרונה, לא  counterאם הדפיס ערך במקום 
 לתת נקו'

 
 10שאלה 

 נק'( 3כל איטרציה  –נק'  02)א. 

 
מספר 
 הפעם

X חיישןR חיישןL  2.3תנאי 
(true/false) 

 2.4תנאי 
(true/false) 

זמן 
 שעבר

1 0 1 1 X X 0 

2 1 01 01 X V 1 

3 0 10 10 V X 1 

4 1 1 1 X V 1 

 

 _ס"מ.(  05ס"מ=  X  5שניות 3_)05נק'(  2) . ב

 נק' 0לתת '  3אם רשם '     

 בלבד יש להוריד על המעקב 5-מעקב ולכן כפל בב השגם א     

 
 

או הזמן   xעבור שגיאה בערך  -
 '.שעבר יש להוריד חצי נק

עבור שגיאה בערך החיישן יש  -
 נק'. 0להוריד 

יש  2.3עבור שגיאה בתנאי  -
 להוריד חצי נק'.

יש  2.4עבור שגיאה בתנאי  -
 נק' .  0להוריד 

אם כתב בטבלה מרחק במקום  -
זמן, באופן עקבי, אין להוריד 

 ניקוד

אם שגה באחת האיטרציות, יש  -
להוריד ניקוד על האיטרציה 

 ולהמשיך לבדוק לשיטתו.


