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חישובים והוראות פלט

הוראהתוצאהמשמעות

8print (3+5)חיבור+    

3print (7-4)חיסור-

24print (4*6)כפל*    

6.0print (18/3)(תוצאה ממשית)חילוק /

1print (13%6)שארית החלוקה%

32print (2**5)חזקה**   

4.0print (16/4)מספר ממשיתמידמחזירה /  החילוק פעולת

3.75print (15/4)

(שלםשלם  //שלם  )חלוקה בשלמים 
קיצוץ החלק השבור והחזרת החלק השלם

3print (15//4)

אם אחד הגורמים הוא מספר ממשי//

כלפי מטההתוצאה תהיה מספר ממשי מעוגל 

3.0print (15//4.0)



משתנים

 מקום בזיכרון שבו נשמר מידע-משתנה  .

.המקום מקבל שם כדי שהמחשב והמתכנת יוכלו לפנות אליו

משתנה יכול להכיל מידע מסוג:

intמספר שלם           

 floatמספר ממשי      

(.תוויםאוסף : מחרוזת)stringמחרוזת טקסט  

טיפוס המידע נקבע לפי סוג הערך השמור בתוכו.

.השמהמוגדר ונקבע הטיפוס שלו בהוראת המשתנה 

( ערך או משתנה:   )ההוראהtype

תציג את טיפוס המשתנה 



שמות משתנים

ויתחיל באות, קו תחתי ומקף, ספרות, שם משתנה יכול להכיל אותיות

abc… , ABC… , 0..9 , _ , -

 לתת למשתנים שמות משמעותיים המעידים על תפקידםנהוג.

:  דוגמה לשמות משמעותיים

nameמשתנה המכיל שם

sizeמשתנה מספרי השומר גודל

ageמשתנה שישמור גיל



תיעוד

 המחשב מתעלם . הערה שנועדה למתכנת להסברת הקוד-תיעוד
(ולא מנסה לבצע אותן)מהערות 

נהוג לרשום ליד כל משתנה מה תפקידו.

 מתחילה בסימן  הערת שורה#

 name = "Hanna"   # student's name
age = 14 # student's age

סימני 3-הערת קטע מתחילה ומסתיימת ב"
.נהוג לתעד תכנית בהערת קטע

 """
input 3 numbers
print the biggest 
"""



השמה למשתנה

 ערךמקבלמשתנה :  קרא):     ערך התחלתי למשתנההשמת

(8מקבל      width = 8width:שלםמספר 

מספר ממשי:maam מ"מע# 0.17 =

מחרוזת:str1 = 'hello'      

   "str2 = "Hi:  או

מחרוזת המכילה סימן אחד בלבד-תו :תו

ch1 (התו עטוף בגרש מכל צד)'#' =

ch2:או (התו עטוף בגרשיים)"&" =



השמה מרובה למשתנים

הוראה השמה ערכים בכמה משתנים באותה שורה–השמה מרובה .

שני לשני וכך  , ערך ראשון למשתנה ראשון, ההשמה נעשית לפי הסדר

.הלאה

 a, b, c = 3, 5, 12

 pi, tax = 3.14, 0.17

 at, dot =  '@', "."

 name1, name2 = "Yuval", 'dan'

ואפשר גם לערבב טיפוסי נתונים במשפט השמה:

 x, num, ch, str = 2.1, 15, '$', "hello"



פלט

ההוראההפלט

5print (2+3)

2+3print ("2+3")

2+3 = 5print ("2+3 =", 2+3)

3 5 7 ( תו רווח בין המשתניםמתווסף )

a, b, c = 3, 5, 7

print (a, b, c)

4 + 6 = 10

x, y = 4, 6

print (x, "+", y, "=", x+y)

your age is 14

age = 14

print ("your age is", age)



פלט

ההוראההפלט

str1 = "abc"

str2 = "123"

abc 123     #  תו רווח בין המשתניםprint (str1, str2)

abc123 print (str1 + str2)למחרוזת אחת( חוברו)המחרוזות שורשרו   #

abc 34       # תוכן המשתניםהצגת

num = 34

print (str1, num)

Error !!!    לא ניתן לשרשר מספר למחרוזתprint (str1 + num)

print (str1 + str (num))המרת המספר למחרוזת                   :התיקון



פלט

ההוראההפלט

name = "Ran"

score = 25.4

Ran got 25.4 pointsprint (name, "got", score, "points")

Ran's score is 25.4

פורמט הדפסההפלט בהצגת

print ("%s's score is %s" % (name, score))



קלט

בהוראת , משתנה יכול לקבל ערך מהמשתמשinput    

:הודעה מתאימהנרשום , להקלידמידע יש כדי שהמשתמש ידע איזה 

הקוד:

name = input("what is your name? --> ")

print ("your name is", name)

print ("your name is " + name)    :(is לא לשכוח תו רווח אחרי )או כמחרוזת משורשרת 

הפלט:

what is your name? --> hila

your name is hila
המידע שהוקלד



קלט

הקלט שמקליד המשתמש יהיה תמיד מחרוזת טקסט.

.אם מבקשים לקלוט מספר יש להמיר את הספרות שהוקלדו למספר

 מספר שלםקלט:a = int(input("a number -->"))

 מספר ממשיקלט:

name = input("what is your name? --> ")

age = float(input("what is your age? --> "))

print ("your name is", name, "your age is", age)

הפלט:



מבנה התכנית

 בנויה מאוסף של פונקציותפייתון תכנית בשפת.

הינה אוסף של הוראות השפה המקבלות שםפעולה/ פונקציה.

 על תפקיד הפונקציהמרמז שם הפונקציה.

 התכנית הראשית הינה פעולה בשםmain(ראשי.)



מבנה הפעולה

כותרת פעולה:

) ( סוגריים עגולים , אחריה שם הפעולה, defמתחילה במילה 

:ונקודותיים

def func_name ():

הוראה

הוראה גוף הפעולה

הוראה

 תווי רווח 4יתחיל בַהָזָחה של גוף הפעולה( גודל קפיצתtabבפייתון).

.הכנסת השורה כמה תווים פנימה ביחס לשורה הקודמת–ַהָזָחה

הפעולה( הפעלת)זימון:

func_name()



MAINהפעולה  הראשית 

הגדרת הפעולה:

def main():

print (“1 … 2 … 3 …”)

print (“my first program”)

זימון הפעולה:

main()



עברית בפייתון

 יודע להציג עברית3פייתון.

הוראות הפלט ומשפטי התיעוד יוצגו במסך בעברית תקינה.

יציג עברית הפוכה, הדפסת תכנית הכוללת עברית במדפסת:  הבעיה

בתכנית:

print ("עברית קשה שפה") # מדבר עברית3פייתון 

במדפסת:

תירבעהשק הפש # ןותייפ3רבדמתירבע


