
  Python סביבת 1 עתודה מדעית טכנולוגית

 

blog.csit.org.il  הילה קדמן 

 עמליה אפלמבוסס על חומרים שפיתחה 

 שלי ןהראשו קודה

 Python IDLE -בהרצה 

   IDLE (python 3.7 64 bit)הפעל את  .1

 Python Shell  תיפתח סביבת העבודה: 

 

 <<< -נפתחת בשכל הוראה נרשמת בהמשך לשורה  
 מתבצעת ההוראה ומוצגת התוצאה. Enterלאחר רישום ההוראה והקשה על מקש  

 New File -בחר ב Fileמתפריט  .2 

 ונפתח חלון העריכה 

 

 

 

 רשום את שורות הקוד בחלון העריכה .3
 (וללא תווי רווח לפני הקוד  >>>ללא סימני ) שורות הקוד יכתבו מתחילת השורה

 יםבשם מתא שימרו את התכנית .4

File >> Save As … 

 F5מקש   :הרץ את התכנית .5
 Run >> Run Modulמתפריט או 

 Shell -הפלט יופיע בחלון ה

 

 F5 -ניתן לבצע שינויים בתכנית, לשמור ולהריץ ב
 Shell -כל הרצה חדשה תופי בחלון ה
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 הדפסה
  .(וצפה בתוצאה Enterעל מקש אחרי כל הוראה הקש )  באותהוראות הה ץ אתהרו   python IDLE את הפעל .1

 בור כל אחת מההוראות.ערשום מה יהיה הפלט 

 משמעות הפלט פלט הוראה

>>> print (5+4) 9 + חיבור 

>>> print (7-2)   

>>> print (5*3)   

>>> print (9/4)    

>>> print (9//4)    

>>> print (2**4)   

>>> print (8%5)   

>>> print (7+5*2)   

>>> print (6+9/3)   

 .לפי הדוגמה של שורה ראשונה ת ?ומשמעות הפלט של כל אחת מההוראהשלם בטבלה את  
 ות המשמעות על ידי שינוי המספרים והרצה מחודשת.בדוק את נכונ

 

  ההוראות הבאות? הסברמ כל אחת מה יהיה הפלט של .2

 משמעות הפלט פלט הוראה

>>> print (2+3)   

>>> print ("2+3")   

>>> print ("2+3=", 2+3)   

>>> print ("what next?")   

  

  .......................................................................... הסבר את ההבדל שבפלט של שתי ההוראות הראשונות: 

   .........................................................................................................................................................  

  ............................................................................................. מה משמעות הפלט של ההוראה השלישית? 

   .........................................................................................................................................................  
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שמור את הקובץ בשם ההוראות ברצף.  כל, ורשום את ( << New FileFile)פתח קובץ חדש  א. .3
 my_math והרץ ב- F5 .  

 

  והדבק אותו shell -העתק את הפלט מחלון ה ב. 
 בהמשך התכנית  בהערת קטע 
 .(קטע המודבק ואחריוסימני גרשיים לפני ה 3) 

 
 
 

 עבורשנה את הוראות ההדפסה כך ש ג. 
 התוצאהיוצג גם התרגיל,  וראההכל  
 משמעות הפעולה. בהמשך השורהו 
  .(עבור שתי ההוראות הראשונות דוגמה ראה) 

 

 

 

 

 ...................................................................... ?ה הראשונהבשור n\מה משמעות הסימן  !חשוב ד. 

 ........................................................... ?הבאות print -בשורות ה  t\מה משמעות הסימן  !חשוב ה. 

 ......... ?התכנית פלטמשפיעה על מראה הראשונה והשנייה  print -שורה הרווח שבין שורת ההאם  .ו 

 

 ? .............................. print (14//3)   ההוראה הבאה:מה הפלט שהתקבל עבור  .4

 (... חפש באינטרנט)לא מצאתם? נסו ל  ?מדויקת מה יש לשנות בהוראה על מנת לקבל תוצאה עשרונית 
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 את זה בפייתון ?  כותביםאיך 

 .  googleש בעזרת ופיחתון, להיעזר באתרים המלמדים פייתון, ואפשר גם לבצע יאפשר לחפש ספר המלמד פי

  במילה   יםחילמתאת תחילת החיפושpython 3  

 .ואחר כך את ההוראה שאתם מחפשים 
 

 

  פייתון ויקיספר -ואפשר לחפש גם ב

 
 

 

 


