
ישראלמדינת

החינוךמשרד

'ו-'מדעי המחשב כיתה גשיעור 

בונים יחד חידון: נושא השיעור

יוסי ברק: עם המורה

אנא הצטיידו במחברת וכלי כתיבה



?  מה נלמד היום

?נחשוב ממה מורכב חידון•

לחידון' סקראץנכתוב תכנית בסביבת •

נשתמש בפקודות שכבר הכרנו ונכיר פקודות חדשות•

!ניצור חידון בעצמנו•



? מה להביא לשיעור



?  חידון ממה הוא מורכב

חידון האחרון שיצא לכם לפתור  בהיזכרו רגע 

?  אילו שלבים היו בו



?  חידון ממה הוא מורכב

פתיחהדברי

בודקים את התשובהמקבלים תשובהשואלים שאלה

תשובה נכונה
כול הכבוד: משוב

לתשובות נכונות1מוסיפים 

תשובה לא נכונה
לא נורא, טעית: משוב
לתשובות שגויות1מוסיפים 

עוברים לשאלה הבא



'?סקראץבשפת מורכב חידון ממה הוא 



רגע לפני שממשיכים, אתגר

. קטגוריההיא בעלת צבע המציין ' בסקראץכל פקודה 
?האם תוכלו לשער מהן הקטגוריות
________פקודות סגולות שייכות לקטגוריה 

________לקטגוריהתכלת שייכות פקודות 
________לקטגוריהירוקות שייכות פקודות 

________שייכות לקטגוריה פקודות צהובות 
________שייכות לקטגוריה כתומות פקודות



רגע לפני שממשיכים, אתגר

. קטגוריההיא בעלת צבע המציין ' בסקראץכל פקודה 
?האם תוכלו לשער מהן הקטגוריות
________פקודות סגולות שייכות לקטגוריה 

________לקטגוריהתכלת שייכות פקודות 
________לקטגוריהירוקות שייכות פקודות 

________שייכות לקטגוריה פקודות צהובות 
________שייכות לקטגוריה כתומות פקודות



חלק מוקלט



פתרון האתגר

.  היא בעלת צבע המציין קטגוריה אליה הפקודה שייכת' בסקראץכל פקודה 
מראה, פקודות סגולות שייכות לקטגוריה

חיישנים, תכלת שייכות לקטגוריהפקודות 
מפעילים, ירוקות שייכות לקטגוריהפקודות 

אירועים, לקטגוריהשייכות פקודות צהובות 
בקרה, לקטגוריהשייכות כתומות פקודות



אז מה למדנו היום

ממשתמש נשתמש ( תשובה)כאשר אנו רוצים לקבל קלט •
".תשובה"ו" שאל"בפקודות החיישנים 

.תציג את השאלה                                " שאל"פקודת •

.שומרת עבורי את התשובה שהוקלדה           " תשובה"פקודת •



אז מה למדנו היום

:  שאלת חידון מורכבת מקוד קבוע

שאלה

בדיקת התשובה

פקודות המתבצעות אם התשובה נכונה

פקודות המתבצעות אם התשובה לא נכונה



אז מה למדנו היום

כדי להוסיף שאלות לחידון נשכפל את קטע הקוד ובשכפול נשנה  
:את השאלה והתשובה



ועכשיו אתם

חיפוש בגוגל–1שלב 

מגרש המשחקים



לאתרהכניס-2שלב 



כניסה לסביבת הלמידה–לאתרהתחברות-3שלב



כניסה למשתמש של משרד החינוך–4שלב



חידון: יצירת פרויקט חדש בשם–5שלב



האתגר היומי

.  בכול נושא שתבחרוצרו חידון •

.  שאלות10לפחות החידון יכלול •

:  שאתם מכירים כמופקודות נוספות נסו לשלב בחידון גם •

צליל אחר לתשובה לא נכונה, צליל מסוים לתשובה נכונה•

רקע שונה לכל שאלה בחידון •



האתגר היומי
https://bit.ly/quizscratchהקלידו לסרטון הנחייה במהלך ביצוע האתגר 

:כדי להוסיף שאלות נשכפל את קטע הקוד ובשכפול נשנה את השאלה והתשובה
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תודה שצפיתם בשידור
הופק עבור משרד החינוך ע״י מטח
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